ORGANIZATOR
Antika Carniola 1989, d. o. o.
Trubarjeva 9, Ljubljana
tel: 01/ 231-63-97
E- mail: antikacarniola@siol.net
Spletna stran: www.antikacarniola.com
FB: www.facebook.com/CarniolaAntiqua
IG: carniola_antiqua
Dražba umetnin in starin bo v dvorani Kina Šiška (Ljubljana, Trg prekomroskih brigad 3)
v nedeljo, 12. decembra 2021, ob 19. uri
Ogled predmetov in prijave:
Antika Carniola, Trubarjeva 9, Ljubljana
- v torek, 7. 12., in v sredo, 8. 12., od 10:00 do 13:00 in od 16:00 do 18:00;
- v četrtek, 9. 12., petek, 10. 12., in v soboto, 11. 12., od 10:00 do 14:00;
- v nedeljo, 12. 12., od 10:00 do 13:00.
Pisne ponudbe bomo sprejemali do 13:00 v nedeljo, 12. decembra.
Prijava na dražbo bo mogoča tudi uro pred začetkom dražbe.
Neposredno pred dražbo ogled ni možen.
DRAŽBENI KATALOG Z VSEMI OPISI IN SLIKOVNIM GRADIVOM JE DOSTOPEN NA
www.antikacarniola.com in www.artauction.info
Priprava kataloga
Jaka Prijatelj, Neža Lukančič
Fotografija
Jaka Prijatelj s telefonom
Oblikovanje
Ambrož Remškar
Dogodek bo potekal v skladu s trenutnimi smernicami in
ukrepi za preprečevanje širitve korona virusa.

Za več informacij nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo pomagali!

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 nadaljnjem 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.

5. Kolikor je mogoče, dražitelj skrbi za anonimnost

udeležencev 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.

6. Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost,

da pred dražbo na običajen način
pregledajo dražbene predmete.
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.

7. Izklicne cene za dražbene predmete so določene v
evrih, z že upoštevanim davkom na
dodano vrednost. Višina dviga cene pri licitiranju je
diskrecijska pravica vodje dražbe.

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 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 prevzem ne bo možen.
Če kupec zamudi rok plačila, lahko dražitelj prosto razpolaga s predmetom dražbe.

10. Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugov-

or 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.

11. Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati
iz naslova čezmernega prikrajšanja.

12.

Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti,
odškodninsko odgovarja dražitelju.

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

BELEŽKA

1// Avgust Černigoj: Konstrukcija		
					
tuš/papir, sig. d. sp.: A. Černigoj, dim.: 27,7 x 23,5
cm, napis na hrbtni strani: Cernigoi / Augusto
Cernigoi Trieste

‒‒ 1.200,00 €
2// Miha Maleš: Motiv iz Zagreba		
				
grafika, 1926, sig. in dat. sp.: Miha Maleš / 26 /
Zgb., dim.: 20 x 12,5 cm

‒‒ 120,00 €

3// France Kralj: Ženski figuri		
						
risba s svinčnikom, okoli 1920 (?), sig. d. sp.:
Kralj, dim.: 28 x 19 cm

‒‒ 600,00 €

4// Tone Kralj: Amor				
					
kolorirana risba, dim.: 13,5 x 9,5 cm

‒‒ 450,00 €

5// Plaketa sejalca				
					
Kmetijska družba za Slovenijo, 1767–1927
Jubilejna razstava v Ljubljani, 1928, posrebrena
kovina, sig.: Hugenin / dep., premer: 5 cm, v originalni škatli

‒‒ 100,00 €
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6// Irwin: Kapital
Institut NSK, Ljubljana, 1991, 409/500, žig: Irwin,
dim.: 26 x 19 cm, oblikovanje: NK studio, uredniki: Eda Čufer in Irwin, založba: Co-Laborator,
Edinburg,
»Leta 1990 je Kozmokinetični kabinet Noordung
(naslednik Gledališča sester Scipion Nasice in
Kozmokinetičnega gledališča Rdeči pilot) naredil predstavo Kapital; leta 1991 je skupina IRWIN izdala knjigo in postavila razstavo Kapital;
leta 1992 je Laibach izdal ploščo Kapital. S temi
projekti je NSK še enkrat potrdil to, kar je naznanil že na začetku osemdesetih let: propad socializma in začetek totalnega kapitalizma, ki je
še danes za mnoge družba brez alternative. Drugače od prevladujoče postmoderne umetnosti,
ki je resignirano pristala na družbo brez svetle
prihodnosti, se je NSK že ustanovil kot drugačna institucija in drugačna država, v konkretnem
in abstraktnem pomenu besede. Trije projekti
Kapital vsak na svoj način predvsem nadaljujejo
umetniška raziskovanja posamičnih skupin, da bi
s kompleksnim jezikom umetnosti hkrati opozorili tudi na kompleksnost in večpomenskost kapitala.« (vir: NSK. Od kapitala do kapitala (vodič
po razstavi, Moderna galerija, 11. 5.–16. 8. 2015),
Ljubljana 2015.)
Op.: Knjiga Kapital je trenutno del razstave »208
After the Wall« v MoMa New York.

							

‒‒ 400,00 €
7// France Kralj: Družina			
				
slika na steklo, sig. d. sp.: F. Kralj, dim.: 12 x 13 cm

‒‒ 390,00 €
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8// Mara Kralj: Marija			
olje in pozlata/les, sig. d sp.: Mara Kralj, dim.: 32
x 10,5 cm

‒‒ 400,00 €

9// Tone Kralj: Mačeha				
			
olje/karton, sig. l. zg.: F. Kralj, dim.: 11 x 10 cm,
avtorski okvir

‒‒ 410,00 €

10// Ive Šubic: Tihožitje			
olje/iverka, 1971, sig. in dat. d. sp.: Ive Šubic /
1971, dim.: 100 x 27 cm

‒‒ 2.800,00 €
11// Lot dveh pesniških zbirk:		
						
I. France Balantič: V ognju groze plapolam
Ljubljana, 1944, založba: Ljudska tiskarna, odlično ohranjena
Op.: V knjigo je vstavljen ex libris Sonje Ditz, na
prvi strani pa je zapisano posvetilo: “Moji Sonji /
Mitja / 31. 5. 1944.”
II. Karel Destovnik – Kajuh: Pesmi
Ljubljana, junij 1945, izdala Propagandna
komisija pri IOOF, št. 23
Op.: Gre za ponatis Kajuhovih Pesmi, ki jih je
poleti 1944 izdal Propagandni oddelek Glavnega
štaba NOV in POS.

‒‒ 120,00 €
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12// Vlaho Bukovac: Speča dvojčka						
olje/platno, 1876, sig. in dat. l. sp.: B. A. Fagioni /
1876, dim.: 108 x 78 cm, prvotni originalni okvir,
na hrbtni strani tuš žig galerista Morris, Schwab
& Co., 21 Post Street San Francisco.
Op.: Bukovac je med letom 1874 in 1876 živel v
San Franciscu in se podpisoval z rojstnim imenom Biagio Agostino Fagioni. Edina galerija, ki je
v tem času prodajala njegove slike je bila Morris,
Schwab & Co. iz San Francisca.
Vir: Vera Kružić Uchytil, Vlaho Bukovac. Život i
djelo, 1855–1922, Zagreb 2005, p. 321, kat. št. 28.

‒‒ 27.500,00 €
13// Bard Iucundus: König			
					
svinčnik in tuš/papir, 24. 8. 1984, sig. d. sr.: Bard
Iucundus, dim.: 29,7 x 21 cm

‒‒ 800,00 €

14// Bogoslav Kalaš: Akt s cigareto		
					
aerografija/platno, 1980, sig. in dat. sr. sp.: Kalaš
80, dim.: 80 x 60 cm
Vir: Bogoslav Kalaš, Stroj za slikanje (Katalog
Moderne galerije), Ljubljana 2016, str. 50–51.

‒‒ 1.200,00 €
15// Zora Stančič: Popolni nasmeh		
					
litografija, EA, 1986, sig. d. sp.: Zora Stančič, dim.
odtisa: 52 x 48,5 cm

‒‒ 190,00 €
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16// France Kralj: Težki oblaki
nad vasico		
monotipija, sig. d. sp.: F. Kralj, dim.: 43 x 38,5 cm

‒‒ 1.200,00 €

17// Riko Debenjak: Kanal ob
Soči
akvarel, dim.: 36,5 x 54,5 cm, na hrbtni strani je
potrdilo o avtorstvu slike: »Potrjujem, da je sliko
»Kanal ob Soči« naslikal Riko Debenjak, brat mojega očeta in jo poklonil meni, Tatjani Kandelka,
rojeni Debenjak, v Zagrebu 02. 04. [letnica je
nečitljiva].«

‒‒ 1.800,00 €
18// A. Berg: Čolni v zalivu			
					
olje/platno, sredina 20. stol., sig. d. sp.: A. Berg,
dim. 60 x 60 cm

‒‒ 400,00 €

19// Avgusta Šantel ml.: Cvetlično
tihožitje					
olje/platno, 1931, sig. d. sp.: A. Šantel, dim.: 43 x
60 cm

‒‒ 800,00 €
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20// Pavla Uršič (Maler Kleksl):
Unikatne slikanice				
Pet ročno izdelanih knjižic, v katerih so originalne ilustracije in lepopisne zgodbe ter pesmi,
spisane bodisi v nemščini bodisi v slovenščini.
I. Das König [...]
dva akvarela in rokopis, 1932, dim.: 15 x 9,5 cm
II. Škratova zgodba
tri kolorirane risbe in rokopis, 6. 6. 1942, dim.: 9
x 11 cm
III. Ein Blick in den Himmel
akvarel, zlata poslikava in rokopis, 23. 3. 1935,
dim.: 15,5 x 13 cm
IV. 25. XI. 1940
akvarel in rokopis, dim.: 15,5 x 13 cm
V. 25. XI. 1933
šest koloriranih risb, en večji akvarel, zlata poslikava in rokopis, dim.: 27,5 x 21 cm

‒‒ 250,00 €
21// Tone Sigulin: Partizan			
					
patiniran bron, kamnit podstavek, 1967, sig. zadaj: Sigulin / 1967, višina kipa: 25 cm, višina podstavka: 2 cm

‒‒ 600,00 €
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22// Originalni arhiv XIV. divizije Oblastnega komiteja SKOJ za Koroško in
okrožja za leta 1944, 1945, 1946 in 1947							
Tri mape:
I. PDK SKMŠ za SV Slovenijo: Poročila 1944
mapa vsebuje 41 listov
II. Oblastni komite SKOJ za Koroško (leto 1944–45–46–47)
mapa vsebuje 84 listov
III. Gradivo Okrožnega komiteja SKOJ Velikovec, Mežica, Beljak
mapa vsebuje 37 listov
(Zanimivo, gre za avstrijske partizane)
Vse mape vsebujejo skupno 162 ročno ali tipkopisno popisanih listov različnih velikosti.

‒‒ 450,00 €
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23. Lot:						
				
I. Neue Slowenische Kunst: Problemi št. 6
revija (88 strani), 1985, izdajatelj: RK ZSMS Ljubljana
II. Krst pod Triglavom
gledališki list Cankarjevega doma v Ljubljani, februar 1986, dim.: 29 x 48 cm

‒‒ 50,00 €

24// Avgust Černigoj: Struktura I.		
					
lesorez, 91/100, 1926–1974, sig. in num. sp.,
iz grafične mape: Cinque Disegni di Augusto
Cernigoj per »Nas glas« 1926, založba: L’asterisco,
Trst, 1974, dim.: 50 x 50 cm

‒‒ 600,00 €

25// Avgust Černigoj: Autoritato 		
					
lesorez, 91/100, 1926–1974, sig. in num. sp.,
iz grafične mape: Cinque Disegni di Augusto
Cernigoj per »Nas glas« 1926, založba: L’asterisco,
Trst, 1974, dim.: 50 x 50 cm

‒‒ 800,00 €

26// Avgust Černigoj: Struktura II.
						

lesorez, 91/100, 1926–1974, sig. in num. sp.,
iz grafične mape: Cinque Disegni di Augusto
Cernigoj per »Nas glas« 1926, založba: L’asterisco,
Trst, 1974, dim.: 50 x 50 cm

‒‒ 600,00 €
12

27// Avgust Černigoj: Srečko
Kosovel					
lesorez, 91/100, 1926–1974, sig. in num. sp.,
iz grafične mape: Cinque Disegni di Augusto
Cernigoj per »Nas glas« 1926, založba: L’asterisco,
Trst, 1974, dim.: 50 x 50 cm

‒‒ 800,00 €
28// Avgust Černigoj: Struktura
III.
						

lesorez, 91/100, 1926–1974, sig. in num. sp.,
iz grafične mape: Cinque Disegni di Augusto
Cernigoj per »Nas glas« 1926, založba: L’asterisco,
Trst, 1974, dim.: 50 x 50 cm

‒‒ 600,00 €
29// Ivan Čargo: Simon Gregorčič		
					
rjava kreda/papir, 1937, sig. d. sp.: Čargo, dim.:
58,2 x 44,3 cm

‒‒ 1.400,00 €
30// Stojan Batič: Evropa			
					
bron, sig.: Batič, dim.: 32,5 x 24 x 22 cm

‒‒ 3.800,00 €
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31// Andy Warhol: Marilyn 11.23		
					
Sunday B. Morning, Fine Art Silk Screenprint,
dim.: 91,5 x 91,5 cm

‒‒ 1.200,00 €

32// Andy Warhol: Marilyn 11.30		
					
Sunday B. Morning, Fine Art Silk Screenprint,
dim.: 91,5 x 91,5 cm

‒‒ 1.200,00 €
33// Natan Esku: Meditacija (tretje oko)					
mešana tehnika/les (vrata od omare), 2000, sig. sr.
sp.: Natan, dim.: 118,7 x 55 cm

‒‒ 1.400,00 €
34// Aleksander Sergejevič Puškin:
Jevgenij Oněgin			
češka izdaja romana v verzih, knjiga je numerirana: 90/150, vsebuje 25 grafik, vse grafike so
numerirane in podpisane, Praga 1923, usnjena
vezava, zlata obreza, ornamentirani listi, založba:
J. Otto Společnost SR. O., originalne vstavljene
grafike so delo A. J. Alexa

‒‒ 680,00 €
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35// Tomaž Gregorič: Brez naslova
1993

					
4 originalne fotografije, 1993, sig. d. sp.: T. Gregorič, dim. fotografije: 28,2 x 20,9 cm

‒‒ 800,00 €

36// Tomaž Gregorič: Brez
naslova 1994				
		
4 originalne fotografije, 1994, sig. d. sp.: T.
Gregorič, dim. fotografije: 26,9 x 25,9 cm

‒‒ 800,00 €
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37// NN.: Portret francoskega vojaka						
akvarel, najverjetneje v obdobju Ilirskih provinc
(1809–1813), dim.: 10,5 x 9 cm
Op.: Portret vojaka je bil najden v Ljubljani.

‒‒ 200,00 €
38// Lojze Dolinar: Slovenska Madona						
bel marmor, 1919, sig. na podst. l. ob str.: Dolinar,
dim.: 40 x 28 x 12 cm
Vir: Lojze Dolinar, Retrospektivna razstava (katalog razstave v Moderni galeriji), Ljubljana 1996–
1997.

‒‒ 6.000,00 €

39// Plakat – Sergej Pavlin: Živel
II. kongres KPS				
oblikovanje: SP (Sergej Pavlin), 1948, tisk: Ljudska pravica, Ljubljana, dim.: 100 x 70 cm, plakat
je visel, pripis s svinčnikom: Ljudska pravica, 30.
V. 1948

‒‒ 420,00 €
40// Plakat – Ivan Vavpotič: 9.
mednarodni ljubljanski vzorčni
velesejem
oblikovanje: Ivan Vavpotič, sig. na plošči d. sp.:
I. V., 1929, tisk: Mariborska tiskarna, dim.: 92,5
x 63,5, na plakatu je žig o oprostitvi plačila takse

‒‒ 290,00 €
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41// Plakat – Čitajte narodni
dnevnik		
linorez, Ljubljana, okoli 1920, tisk: Zvezna tiskarna v Ljubljani, dim.: 39,3 x 63 cm

‒‒ 300,00 €
42// Plakat – Janez Trpin: Velesajam 1933					
oblikovanje: Janez Trpin, sig. d. zg. na plošči:
Trpin, 1933, tisk: Jugoslovanska tiskarna, Ljubljana, dim.: 100 x 70 cm, besedilo je v cirilici, na
plakatu je žig o oprostitvi plačila takse

‒‒ 350,00 €
43// Dve reklamni obešanki		
I. Siera Radio, Miklošičeva 30, Ljubljana
mali plakat, nalepljen na kartonsko podlago, tribarvna vrvica za obešanje, dim.: 30 x 22,5 cm
II. Skaberne Ljubljana: Ni lepšega dekleta, kot je
Slovenka v narodni noši!
mali plakat, nalepljen na kartonsko podlago, vrvica za obešanje, dim.: 30 x 22,5 cm

‒‒ 120,00 €
44// Reklamna obešanka – Mariborski teden 1935
(plavanje, skakanje, tekme za prvenstvo Jugoslavije)
litografija, 1933, dim.: 33 x 23 cm, tisk: Lit. Benčina, drug, Maribor, na obešanki je žig o oprostitvi
plačila takse

‒‒ 100,00 €
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45// Plakat – Laško pivo			
					
litografija na karton, okoli 1930, dim.: 48 x 34
cm, založba: J. Blasnika nasl., tisk: Univerzitetna
tiskarna in litografija d. d. v Ljubljani

‒‒ 200,00 €
46// Reklamna zloženka/plakat –
Maksim Gaspari: Kranjska tovarna lanenega olja in firneža
oblikovanje: Maksim Gaspari, sig. pod ilustracijo:
M. G., ok. 1920–1930, dim.: 29 x 45 cm (mere
razgrnjene zloženke)

‒‒ 90,00 €

47// Propagandni letak – V1 razbija središče židovskega imperializma, leto 1944
dim.: 23,5 x 16 cm
Op.: V1 (Vergeltungswaffe 1) je bilo prvo raketno
orožje v zgodovini.

‒‒ 60,00 €
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48// Pavla Uršič (Maler Kleksl):
Unikatne slikanice
Pet ročno izdelanih knjižic, v katerih so
originalne ilustracije in lepopisne zgodbe ter
pesmi, spisane bodisi v nemščini bodisi v
slovenščini.
I. Der lieber Ma [...]
trije akvareli in rokopis, 25. 11. 1931, dim.:
15 x 10 cm
II. Ein hoher Besuch
akvarel, barvna pozlata in rokopis, 24. 12.
1935, dim.: 13,5 x 9 cm
III. Dem lieben Machen zum 81ten Geburtstag
pet koloriranih risb in rokopis, 23. 3. 1943,
dim.: 18 x 11,7 cm
IV. Zum 80ten Namenstag
štirje akvareli in rokopis, 25. 11. 1942, dim.:
24 x 18 cm
V. Die neueste Neuigkeit
štirje akvareli in rokopis, 24. 3. 1935, dim.:
19,5 x 13,5 cm

‒‒ 250,00 €
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49// Anton Podbevšek – Rihard Jakopič: Delovanje Slovenskega umetniškega društva in Groharjevi problemi
- Rokopisni zapisniki Riharda Jakopiča, ki je bil tedaj tajnik in zapisnikar Slovenskega umetniškega
društva, 1902–1904, 7 rokopisnih pol;
- Rokopisne beležke Antona Podbevška o društvenem delovanju in povzetki sej ter odborov med
letoma 1899 in 1902, 5 rokopisnih pol.
Zgodovinski kontekst Groharjevih problemov (iz Slovenskega biografskega leksikona): V začetku
1900 se je vrnil v Ljubljano (stanovanje Krakovski nasip 22), sodeloval tu pri I. slovenski umetnostni razstavi, prirejal izlete na Gorenjsko, slikal krajine, in opravljal posle blagajnika v odboru Slovenskega umetniškega društva, kar je postalo usodno za vse njegovo življenje. Ko je 28. oktobra
1902 odpotoval v Št. Peter na Beneškem, ga je odbor zaradi poneverbe ovadil policiji, in dasi se je
Grohar sam, takoj ko je zvedel o tem, vrnil v Ljubljano, dasi je za 850 K, ki jih je manjkalo v blagajni, zastavil društvu 50 slik, cenjenih na 2500 K, dasi se je ponujala še druga garancija in je vsaka
škoda prav tako bila izključena kakor namera oškodovanja, ga je odbor izročil državnemu pravdništvu, na čigar obtožbo je bil 15. novembra 1902 obsojen po § 183 k. z. na 3 mesece težke ječe. 16.
decembra 1907 je društvo sicer izjavilo, da po Groharju ni trpelo nobene škode, toda Grohar tega
dogodka, ki je poleg strašne bede bil glavni vzrok njegovega nerednega življenja, telesnega hiranja
in zgodnje smrti, ni nikoli več prebolel; svoje življenje je pozneje imenoval »pokoro za stare grehe«.

‒‒ 800,00 €
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50// Pavla Uršič (Maler Kleksl):
Unikatne slikanice
Šest ročno izdelanih knjižic, v katerih so originalne ilustracije in lepopisne zgodbe ter pesmi,
spisane bodisi v nemščini bodisi v slovenščini.
I. Dem lieber Machen zum 76. Geburtstag
dva akvarela, ena kolorirana risba in rokopis, 23.
3. 1938, dim.: 14,3 x 12 cm
II. Božič 1934
štiri kolorirane risbe in rokopis, 1934, dim.: 13 x
8,5 cm
III. 2. III. 1941
tri kolorirane risbe in rokopis, 1941, dim.: 19,3 x
13,6 cm
IV. Der lieben Ma zum Namenstag
»gedichtet und geklekst vom Maler Kleksl«, 25.
11. 1936
V. Tempi passati
pet koloriranih risb (v dve risbi sta vstavljeni tudi
fotografiji), pozlata in rokopis, 1932, dim.: 26,5 x
13,6 cm
VI. Ad multos Annos – Dem lieben Machen zum
Geburtstag
štiri risbe in dva akvarela, 24. 3. 1941, dim.: 19,5
x 13,6 cm

‒‒ 300,00 €

51// Maurer – Wolf: Pristanišče na
bregu ob Ljubljanici (Stadt Laibach – Illyrien)
litografija, sig. l. sp.: Maurer del. in d. sp.: Auf Stein
gez von F. Wolf, dim.: 36,5 x 29 cm

‒‒ 270,00 €
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52// Avgust Černigoj: Ležeči akt		
					
tuš/papir, 1937, sig. d. sp.: Avgust Černigoj, dim.:
25,5 x 35,5 cm
Poleg slike je še katalog razstave Avgust Černigoj
v Civico Museo Revoltella, april–maj 1977, dim.:
25 x 23 cm, dobro ohranjen izvod, na prvi strani
je pripis s Černigojevim ročnim podpisom in datumom: A. Černigoj / 27. IV. 77.

‒‒ 800,00 €

53// Maksim Gaspari: Sveti Florjan		
					

barvna kreda/papir, sig. sp. sr.: M. Gaspari, dim.:
38 x 28 cm (risba je ovalne oblike), originalni okvir

‒‒ 1.200,00 €
54// Ivan Vavpotič: Lex			
mešana tehnika/papir, ok. 1920, sig. d. sp.: I. V.,
dim.: 41,5 x 29,5 cm

‒‒ 1.500,00 €

55// Tone Kralj: Brez kruha		
lesorez, 1953, sig. d. sp.: T. Kralj, dim. odtisa: 21,2
x 42,6 cm

‒‒ 350,00 €
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56// Avgust Černigoj: Kompozicija						
grafika, 1978, sig. in dat. d. sp.: Avgust Černigoj
1978, dim.: 38 x 44 cm

‒‒ 350,00 €
57// Klavdij Tutta: Bik				
				
risba, 1982, sig. l. sp.: Tutta, dim.: 29,5 x 41,5 cm

‒‒ 150,00 €

58// Lojze Spazzapan: Orientalna
plesalka					
tuš/papir, 1954, sig. d. sp.: Spazzapan, dim.: 29,3 x
20,3 cm, napis na hrbtni strani: »Luigi Spazzapan
di Trieste, Biennalle di Venezia«
Op.: Spazzapan je kot vabljen umetnik leta 1954
razstavljal v samostojni sobi na Beneškem bienalu.

‒‒ 780,00 €

59// Zoran Mušič: Stavbe na hribu
(Gorica)					
tuš/papir, sig. d. sp.: M. Z., ok. 1945, dim.: 19 x
19 cm

‒‒ 3.200,00 €
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60// Avgust Černigoj: Tihožitje		
				
akvarel, 1935, sig. in dat. l. sp.: A. Černigoj / 35,
dim. 39 x 28,5 cm, napis na hrbtni strani: »Darilo
od umetnika«

‒‒ 1.300,00 €

61// Maksim Sedej: Marija z Jezusom in angelom
					

olje/platno, sig. d. sp.: M. Sedej, dim.: 61 x 48 cm

‒‒ 4.000,00 €

62// Frano Kršinić: Meditacija		
						
bron, sig. d. sp.: Kršinić, dim.: 46 x 23 x 18 cm

‒‒ 1.800,00 €

63// Frano Kršinić: Ribiča			
				
bron, 1947, sig. sr. sp.: Kršinić, dim.: 48 x 34
x 19 cm
Op.: Podobni večji izvedbi Kršinićevih Ribičev sta postavljeni na Hrvaškem v Bolu in v
Bakru.
Vir: Božena Kličinović: Frano Kršinić, Zagreb 1998, kat. št. 71.

‒‒ 2.200,00 €
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64// Tone Kralj: Pust (Motiv iz
Dobrepolja)					
originalen lesorez na ročno izdelan japonski papir, 17/20, 1953, sig. d. sp.: T. Kralj, dim.: 44,5 x
61 cm

‒‒ 400,00 €
65// Podbevšek Anton: Vrata dela
Podbevškove knjižne omare
intarziran les, dim.: 17,7 x 27 cm, napis v grščini:
ἄλλος ἐγώ (Jaz sem drugi)
ἀποτάφων τάφων (od nepokopanih mrtvecev)
ἀκαταληπτῶ (ne razumem).
Ker gre za Podbevška, tj. pesnika, so verjetne literarne aluzije. Tako bi lahko prva vrstica morda
bila referenca na Rimbaudevo slovito “Je suis un
autre”, drugi verz pa na Sartrove Nepokopane
mrtvece, in bi lahko tako napis razumeli kot
nekakšno modernistično krpanko.
(avtor transkripcije, prevoda in razlagalnega teksta: Kajetan Škraban)
Op.: V tem delu knjižnice je Podbevšek hranil
originalne zapiske in arhiv.

‒‒ 790,00 €
66// France Zupan: Šopek			
					
olje/juta, sig. d. sp.: Fr. Zupan, dim.: 65 x 52 cm
Op.: Zupan je bil Jakopičev učenec, celo življenje
je deloval v Ljubljani, kjer se je v različnih obdobjih izražal v raznolikih likovnih izrazih.

‒‒ 390,00 €
67// Ludvik Grilc: Miloščina		
						
olje/les, Dunaj, 1884, sig. l. sp.: L. Grilc in na hrbtni strani: L. Grilz / 884, dim.: 31 x 26 cm,
Op.: Slikar Grilc (1851–1910) je leta, v katerem je
slika nastala, končal študij na Dunajski likovni akademiji, zato gre lahko za njegovo diplomsko delo.

‒‒ 920,00 €
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68// Tone Kralj: Gnezdo			
				
bron, višina: 80 cm
Op.: Poleg tega sta znana še dva odlitka tega
kipa (en se nahaja tudi v Galeriji Božidar Jakac v
Kostanjevici na Krki).

‒‒ 5.200,00 €

69// Tone Kralj: Gnezdo			
					
jedkanica, 1/10, sig. d. sp.: Tone Kralj, dim. odtisa:
46 x 15,5 cm
Op.: Tako grafika kot zgornji Kraljev kip (št. 68)
obravnavata isto tematiko dečkov oz. ptičarjev, ki
se po drevesu prebijajo do gnezda na vrhu. Motiv se naslanja na prizore z Ljubljanskega barja, na
robu katerega je avtor živel.

‒‒ 400,00 €

70// Frano Kršinić: Prvi koraki		
					
bron, sig.: Kršinić, višina: 35 cm
Vir: Božena Kličinović: Frano Kršinić, Zagreb
1998, kat. št. 83.

‒‒ 1.600,00 €
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71// N. N.: Holandski lokostrelci
olje/platno, 18. stoletje, dim.: 31 x 40 cm, uokvirjena

‒‒ 1.200,00 €

72// Václav Brožík: Tkalke
tapiserij v Parizu					
olje/les, Pariz, sig. d. sp.: V. Brožík / Paris, dim.: 37
x 52,5 cm
Op.: Václav Brožík (1851–1901) je bil češki
akademski slikar, ki se je po študiju na praški
Akademiji lepih umetnosti ustalil v Parizu. Tekom umetniške poti je postal član uglednih evropskih institucij (Institut de France, Académie
des Beaux-Arts, Akademie věd České republiky),
položaj profesorja na praški akademiji pa mu je
omogočal stik z domovino. Umetnik, ki je ustvarjal v historicistični maniri, je bil najbolj znan češki
slikar konca 19. stoletja.

‒‒ 15.000,00 €

73// Marij Pregelj: Žena in sin		
						
olje/platno, 1954, sig. in dat. d. sp.: Pregelj / 54,
dim.: 60 x 49 cm

‒‒ 9.500,00 €
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74// Ivan Čargo: Hiše v Beogradu		
					
olje/platno, 1936, sig. in dat. d. sp.: Čargo / 36,
dim.: 56,7 x 68,5 cm
Op.: Slika je iz zapuščine Eleonore Šverljuga,
dvorne dame kraljice Marije, lastnice Vile Epos in
mecenke umetnikov.

‒‒ 12.000,00 €

75// Michael Powolny: Till Eulenspiegel					
Vereinigte Wiener und Gmunder Keramik, dim.:
37 x 16 x 18 cm
Op.: Dela Michaela Powolnyja je bilo moč najti
tudi v Ljubljani, med drugim tudi v znameniti rumeni Hribarjevi kopalnici v bivšem Šumiju.

‒‒ 1.600,00 €
76// Natan Esku: Brez naslova		
						
mešana tehnika/les, 1999, sig. in dat. sr. sp.: Natan
/ 99 / Ljubljana, dim.: 37,5 x 171,5 cm

‒‒ 1.600,00 €

77// Tone Kralj: Saloma
						
bron, 1954, višina: 92 cm

‒‒ 6.900,00 €
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78// Marjan Pogačnik: Pozabljeno		
					
reliefna barvna jedkanica, visoki tisk, 1973, 6/35,
sig. d. sp.: Marjan Pogačnik, dim.: 60,5 x 47,5 cm
Op.: Grafika je iz zapuščine avtorja in je bila v sklopu zapuščine večkrat razstavljena.

‒‒ 800,00 €
79// Andy Warhol Estate: Flower		
					
izvirna litografija iz 1989 (original, 1964), založnik:
Neues Pubishing, dim. odtisa: 29 x 29 cm

‒‒ 600,00 €

80// Veno Pilon: Motiv iz pariške
kavarne					
risba s svinčnikom na papirnati prtiček, sig. d. sp.:
Pilon, dim.: 17 x 17 cm

‒‒ 530,00 €
81// Jože Pohlen: Lupčka mi je
dala						
rezljan in toniran les, sig. zadaj: Pohlen, premer
kipa: ok. 20 cm

‒‒ 290,00 €
82// Avgust Černigoj: Pokrajina		
					
olje/platno, 1952, sig. d. sp.: A. Černigoj, dim.: 60
x 70 cm, na hrbtni strani listek z napisom: »Avgust Černigoj 1952, Kraina, olje na platno, 60 x 70
cm, sign. spodaj desno«.

‒‒ 2.800,00 €
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83// NN.: Kozji pastir				
					
olje/platno, München, 1925, sig. in dat. l. zg. [deloma nečitljivo], dim.: 75 x 75 cm, originalen okvir iz časa
Op.: Na hrbtni strani je naslikan dvojni portret,
ki je bil najverjetneje del večje kompozicijske zasnove.

‒‒ 750,00 €

84// Arhitekt Ciril Tavčar: Risbe		
					
49 originalnih risb in skic pohištva, svetil in druge
notranje opreme iz okoli 1930, ko je imel v Ljubljani svojo stavbno-tehnično pisarno.
svinčnik, akvarel, tuš, 30. leta 20. stoletja, različnih
dimenzij
Ciril Tavčar (1904-1980) je študiral arhitekturo
na ljubljanski Tehniški fakulteti in 1929 diplomiral pri prof. J. Plečniku. Leta 1932 je v Ljubljani
odprl Stavbno in tehnično pisarno za zunanjo in
notranjo arhitekturo, ki se je ukvarjala predvsem
z načrtovanjem pohištva in hkrati v Šentvidu pri
Ljubljani ustanovil podjetje Pangos, ki se je ukvarjalo z izdelavo umetnoobrtnega pohištva. Po
osvoboditvi je bil na prisilnem delu v biroju za
načrtovanje Kidričevega, potem je med leti 19571967 delal v Zavodu za ureditev stare Ljubljane.
Izdeloval je tudi prenovitvene načrte za ribniški
grad v Ribnici, se ukvarjal z racionalizacijo stanovanjske gradnje ter urbanističnimi vprašanji in prometno ureditvijo Ljubljane. Tavčarjevo
ustvarjanje se je gibalo med racionalizacijo načrtovanja in fantazijo, ki je vodila v izumiteljstvo. Pred vojno je med drugim načrtoval plovila
prihodnosti, po vojni pa je patentiral več izumov.
Leta 1995 je bilo njegovo delo razstavljeno v Cankarjevem domu.

‒‒ 490,00 €
85// Krvava bratovščina			
		
sedemnajst originalnih linorezov Franceta Miheliča, Ljubljana, 1945, samozaložba, tisk: Tiskarna
Slovenskega poročevalca v Ljubljani, knjiga je
signirana in numerirana s št.: 112/250; knjiga je
posvečena Hinku Smrekarju, linorezi pa so nastajali na osvobojenem ozemlju januarja in februarja
1945; na prvi strani je posvetilo: »Mojemu Bojanu
za Miklavža 1945. Beba«

‒‒ 100,00 €
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86// Moskovski portreti			
			
katalog razstave, Moskovski portreti 1989–1991
»Na razstavi so se predstavili umetniki iz Zagreba, Ljubljane in Beograda. Temeljila je na šestih portretih Adriana Kovacsa, ki so jih naslikali
ulični umetniki na moskovskem Arbatu februarja
1989, v času prve razstave Malevičevih del v Sovjetski zvezi po njegovi smrti. Ko je Kovacs poziral
za te portrete, je v rokah držal katalog Malevičeve
razstave s sliko Osem rdečih pravokotnikov na
platnici. Naredil je tudi črno-bele kopije svojih
portretov izpod čopiča umetnikov z Arbata. Teh
dvanajst del je potem postalo osnova za kolaborativni projekt, pri katerem so sodelovali Mladen Stilinović in Neznani umetnik iz Zagreba ter
Marina Gržinić in Aina Šmid, IRWIN in skupina VSSD iz Ljubljane. Vsi so ustvarili dela, povezana s portreti z Arbata ali s sliko Osem rdečih
pravokotnikov. Ta dela so predstavili na razstavi
Moskovski portreti, ki je bila prvič na ogled v
Galeriji grada Zagreba leta 1990 in jo je organizirala Branka Stipančić. Po zaslugi Marine
Gržinić je bila razstava januarja 1991 na ogled
tudi v Mestni galeriji v Ljubljani. Če je to razstavo
vredno ohraniti v spominu, to morda ni le zato,
ker je povezala ljubitelje in že mednarodno uveljavljene umetnike, temveč zato, ker je bila najverjetneje zadnja razstava pred dokončnim razpadom Jugoslavije, pri kateri so sodelovali umetniki
iz Zagreba, Ljubljane in Beograda.« (vir: http://
nsk.mg-lj.si/si/konferenca/)

‒‒ 150,00 €

87// Maksim Gaspari: Tržaški aktivist						
mešana tehnika/papir, 1946, sig. in dat. d.s p.: M.
Gaspari / 1946, dim.: 25,5 x 43 cm
Op.: V ozadju sta Miramar in Devinski grad.

‒‒ 2.200,00 €
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88// Simon Gregorčič: Oljki			
					
1944, ilustracije: Gvidon Birolla, izdala Zimska
pomoč kot svojo knjigo za bibliofilsko knjižno
tombolo v letu 1944, tisk: J. Blasnika nasl. univerzitetna tiskarna v Ljubljani, posvetilo v knjigi:
»Kolegici Fani za Božič 1944. Ljubljana v žalostnem času ‘Brat brata’«.

‒‒ 35,00 €

89// Tone Sigulin: Žena z lutnjo		
					
bron, 1969, sig. in dat. zadaj: Sigulin / 1969, marmornati podstavek, višina: 25 cm

‒‒ 1.200,00 €

90// Srečko Magolič: Šmarna gora		
					
olje/karton, 1918, sig. in dat. l. sp.: S. Magolič /
1918, dim.: 32,5 x 24 cm

‒‒ 290,00 €

91// Lucijan Bratuš: Poletje VI.		
					
akril/platno, 1984, sig. in dat. sr. sp.: Bratuš L. /
84, dim.: 118 x 98 cm

‒‒ 1.800,00 €
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92// Nikolaj Vasiljevič Haritonov:
Portret dečka v mornarski uniformi		
olje/platno, 1922, sig. in dat. d. sp., dim.: 113 x 71
cm
Op.: Nikolaj Vasiljevič Haritonov (1880–1944) je
bil Repinov študent in pomemben predstavnik
ruske akademske šole, ki se je specializiral za portrete in kajino. Po oktobrski revoluciji je zapustil
domovino in se preselil v Jugoslavijo, kjer je v Zagrebu deloval kot scenograf za Hrvatsko narodno kazalište. V tem obdobju je nastal tudi portret
dečka, saj je avtor slike leta 1923 s prvim valom
ruske emigracije odšel v Ameriko.

‒‒ 3.200,00 €

93// Ivica Šiško: Oznanjenje			
					
olje/platno, 1992, sig. in dat. d. sp., dim.: 73 x 100
cm

‒‒ 600,00 €

94// Ivan Franke: Sveti Urh v Smledniku					
olje/platno, 1911, sig. in dat. l. sp., dim.: 32 x 47
cm

‒‒ 950,00 €
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95// C. Petan: Ženski akt			
					
olje/les, okoli 1940, sig. d. zg., dim.: 12 x 18 cm,
originalen okvir

‒‒ 100,00 €

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

‒‒ 120,00 €
97// Vladimir Veličković: Muca
maca
						

grafika, 46/50, 1957 (?), sig. in dat. sp., dim.:
40 x 28 cm

‒‒ 150,00 €
98// Irwin (NSK): Vzgoja duha		
					
grafika iz serije Antika, 1996, 13/33, pečat NSK in
IRWIN, dim. odtisa: 30 x 40 cm

‒‒ 390,00 €

99// Vlado Martek: Baudrillard vs.
Duchamp					
grafika, 21/35, 1995, sig. in dat. sp., dim. odtisa:
39 x 29,5 cm

‒‒ 130,00 €
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100// Vadim Fiškin: Angel iz
moskovske podzemne železnice
kolorirana fotografija, 1994, sig. in dat. d. sp.,
dim.: 39 x 29 cm

‒‒ 350,00 €
101// Irwin: Mali bobnar			
					
Natečaj za opremo NSK ambasade v Pekingu (inv.
št. C9), 1994, na hrbtni strani žig: IRWIN, dim.:
65 x 47 x 4 cm

‒‒ 5.200,00 €

102// Tine Gorjup: Vodnikov trg				
		
olje/platno, sig. d. sp.: Gorjup T.,
dim.: 90 x 69 cm

‒‒ 3.500,00 €
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103// Bogomir Dalma: Vieille rue
á Villefranche sur Mer			
olje/platno, 1932, sig. in dat. zg. d.: Bogomir Dalma / 1932, dim.: 50 x 61 cm, originalni okvir, na
hrbtni strani je stara napisna etiketa: »Vieille rue
á Villefranche sur Mer / 3.–17. Nov. 1932 Exposition des artistes Yougoslaves u Parizu.« Slika je
bila isto leto (1932) na razstavi v galeriji Georges
Petit.
Op.: Bogomir Dalma (1899–1963) je bil srbski
slikar in nadarjen učenec Caluda Moneta v
Givernyju. Večino ustvarjalne kareire je preživel
v Franciji, kjer se je poleg slikarstva ukvarjal tudi
s kiparstvom, poezijo in publicistiko.

‒‒ 4.800,00 €
104// Plakat – 1. zemský slet Orla
v Hradci Králové
oblikovanje: Ed. Neumann, 15. 8. 1914, tisk: U.
Neubert, Praha, dim.: 100 x 81,5 cm

‒‒ 420,00 €

105// Plakat – Herman Hus: II.
Evharistični kongres, 28. – 30.
junija 1935
oblikovanje: Herman Hus, 1935, tisk: Jugoslovanska tiskarna v Ljubljani, dim.: 115 x 85,5 cm

‒‒ 380,00 €
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106// Marko Jakše: Prsti
olje/les, dim.: 29,5 x 50 cm

‒‒ 1.400,00 €

107// Marko Jakše: Zebre
mešana tehnika, dim.: 100 x 66 cm

‒‒ 6.650,00 €
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108// Avgust Černigoj: Sonce
akvarel in barvica/papir, sig. d. sp.: Avgust
Černigoj, dim.: 21,5 x 28 cm

‒‒ 680,00 €

109// France Pavlovec: Kmetija
olje/juta, 1943, sig. l. sp.: Fr. Pavlovec, dim.: 54 x
67 cm

‒‒ 1.800,00 €

110// Jože Plečnik: Del oltarnega
stebra iz cerkve sv. Jožefa v Ljubljani
del večnadstropnega marmornatega stebra, ki
je stal na vrhu oltarnih stopnic in sodi v začetek
Plečnikovega sodelovanja z jezuiti (1923–1925),
višina: 73 cm

‒‒ 5.800,00 €

111// Maksim Gaspari: Par pred
znamenjem
svinčnik/papir, sig. d. sp.: MG, dim.: 13 x 13 cm

‒‒ 280,00 €
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