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1. června 2021 

Ve Vídni můžete v červenci vydražit křeslo od 

Josefa Hoffmanna. Sedával v něm Klimt 

Milovníci secese se již 7. července 2021 mohou těšit na aukci ve vídeňském Dorotheu. Dražit se 

budou přední díla secesních umělců včetně předmětů navržených Josefem Hoffmannem.  

Účastníci aukce tak mohou vydražit jeho křeslo, v kterém sedával Gustav Klimt, či jedinečné 

krbové hodiny, které vyrobily slavné Wiener Werkstätte.  

 

Více jak 300 předmětů najde začátkem července nového majitele v rámci aukce secesních děl ve 

vídeňském Dorotheu. Dražit se budou díla Josefa Hoffmanna, Ferdinanda Preisse, Gustava Gerschnera 

či Francouze Demetra Chiparuse. Vedle křesla z let 1903/1905, které navrhl Hoffmann a užíval Gustav 

Klimt ve svém ateliéru, bude aukční dům dražit i vzácné krbové hodiny z roku 1903. Právě ty patří podle 

organizátorů ke zlatému hřebu aukce. Jejich hodnota je podle znalců odhadována na 100-150 tisíc euro.  

 

Klimt a Hoffmann 

Gustav Klimt i Josef Hoffmann byli secesními umělci, kteří se ve své tvorbě navzájem silně ovlivňovali. 

Jako příklad lze uvést Palác Stoclet, který navrhl Josef Hoffmann a na jejímž interiéru se významně 

podílel Gustav Klimt. Ten ve Vídni pobýval i ve vídeňské vile na Hohe Warte, kterou navrhl Josef 

Hoffmann. Z této doby pochází i zmíněné křeslo, které navrhl Hoffmann a které sloužilo Klimtovi ve 

svém ateliéru. Hodnota tohoto křesla, které bude již 7. července 2021 draženo ve vídeňském Dorotheu, 

je odhadována na 15 – 20 tisíc euro.  

Další informace 

Dražba secesních děl ve vídeňském Dorotheu 
 
 
Foto: DOROTHEUM, Josef Hoffmann, křeslo z ateliéru Gustava Klimta 
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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