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Nieuwsbrief 30 december 2017
Beste belangstellende,
Het nieuwe jaar staat voor de deur, met vele goede voornemens. Studio HD heeft al een
voorschot genomen en een nieuwe website laten bouwen door de mannen van Illuster te
Nijmegen. Ga kijken en laat weten wat u er van vindt. Voor u, als kijker, hebben zij een
makkelijke zoekfunctie toegevoegd. Verder blijft alles bijna bij het oude.
De donkere dagen voor kerst hebben we gelukkig achter de rug. De winter is net begonnen,
dus sneeuw en ijzel gaan ons waarschijnlijk verrassen. Studio HD adviseert u de avonden
gezellig thuis door te brengen met uw verzamelingen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met oude
jaargangen van de PANORAMA uit de dertiger jaren van vorige eeuw..
Code 2612DW17 Per jaargang bieden vanaf € 29,Kan alleen gehaald worden op afspraak.
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Deze blokkendoos is waarschijnlijk van voor
1910. Mijn oma heeft deze gekregen van de
mevrouw waar zij vroeger, circa 1930, werkte
als gezelschapsdame. Oma vond de blokjes
toch wel erg klein en haar herinnering aan die
tijd waren haar dierbaar. Daarom konden wij in
onze jeugd met deze blokjes bijna niet spelen.
Na zoveel jaren is de doos nog steeds
compleet. Voor de speelgoedverzamelaars kan
het een mooi object zijn.
De afmetingen van de doos zijn 30 X 24 X 3,5
cm en voorzien van een schuifdeksel met een
Duits uitziende Markplatz. De doos is
vervaardigd van grenenhout en de blokjes zijn
van beukenhout, bedrukt met boograampjes en
klokken. De opdruk is zwart, de blokjes blank
(ongelakt) en de dikte kanten van de daken zijn
rood. Het fabricaat is Duits.
Zeldzaam Code 0306DW17
Bieden vanaf € 129,- + Kan alleen worden
opgehaald.
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Dit boekje gaat over de kunstenaar Klaas Gubbels en bevat een
interview met Eva Bendien en Rutger Noordhoek Hegt.
Fotografie: Frits van Santen
Productie: Drukkerij Mart, Spruijt bv.
Voor de verzamelaars van het werk van Klaas Gubbels is dit een
bijzondere uitgave uit 1985. De afmeting is 21 X 27 cm en telt 11
afbeeldingen van de beeldhouwer-schilder. Het boekje heeft
inmiddels een museale waarde gekregen. Deze uitgave is als
nieuw.
Code 0609DW17 Bieden vanaf € 99,- + verzendkosten
aangetekend ad € 9,50 binnen Nederland. Voor het buitenland +
toeslag.
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Een bijzondere verzameling: glas- in- lood- ontwerpen uit ± 1900.
ART NOUVEAU / STAINED GLASS) Gradl, M. J. (bewerkt
door). Gradl, M.J., G.M. Ellwood, P. Lang, R. Geyling, J.
Goller, R. Bacard, R. Waldraff, R. Rochga, R. Beauclair.
Stuttgart. Julius Hoffman. Geen datum. Ca. 1900. 23 platen
(lijken op lithografieën), elk ongeveer 36 X 49 cm los in
portefeuille (niet aanwezig). Afmeting van de afbeeldingen zijn
± 25 X 37 cm - De platen zijn in goede staat. Een verzameling
met prachtige grote kleurenplaten uit de Jugendstil. De
vensters werden gecreëerd door negen verschillende
artiesten zoals R. Beauclair, M.J. Gradl, G. M. Ellwood, P.
Lang, R. Geyling, J. Goller, R. Bacard, R. Waldraff, R.
Rochga. Elke kunstenaar heeft zijn eigen initialen die aan de
achterkant zijn aangegeven. Prijs nader overeen te komen.
Richtprijs per afbeelding circa € 79.- Voorlopig gaat studio
HD alleen in op een bod voor de serie van 23 van de 24
afbeeldingen. Inclusief titelblad en signaturen verantwoording.
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Serie van 23 van de 24 afbeeldingen. Inclusief titelblad en signaturen verantwoording. Bijna
compleet geheel. De omslag en één afbeelding zijn niet inbegrepen.

Deze zeldzame verzameling wordt o.a. beheerd door twee bibliotheken in de Verenigde
Staten. Marktwaarde circa € 2500,Blijf kijken, ook in 2018 worden er weer affiches, boeken en designmeubelen onder uw aandacht gebracht. Naar ik aanneem zal de designbemiddeling weer voor nieuwe verrassingen
zorgen. Blijf kijken, via Google makkelijk te vinden onder studio HD Arnhem.
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Deze bijzondere serie van 28 afbeeldingen van ontwerpvoorbeelden zijn uit de serie van
Friedr Wolfrum & Co Wenen en Leipzig. De Kunstverglasug is van Jos. Lehner en Ed. Mader
uit Wenen en Leipzig. Prijs nader overeen te komen. Totale afmeting 37 X 47 cm, prentafmeting: circa 22 X 32 cm. Afbeeldingen verschillen onderling van maatvoering.

Studio HD Arnhem wenst u voor
2018 alles wat wenselijk is.
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