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Kedves Látogató!
A Goldberger Textilipari Gyűjtemény a magyar textilipar egyetlen múzeuma.
A múlt emlékeinek megőrzése mellett fontos feladatunknak tekintjük, hogy a múzeum figyelme a jelen
generáció felé is irányuljon, hidat képezve a már nem
létező magyar textilipar és a mai meghatározó kortárs textilművészek, alkotók, dizájnerek között.
A múlt bemutatását a hely szelleme ihlette, ahol a
GOLDBERGER családnak, az általuk alapított és másfél évszázadon át vezetett gyárnak állítottunk emléket, amely a két világháború között a világ textiliparának meghatározó és emblematikus gyára volt. A
család sikerét az új megoldásokat kereső szemléletük, és a merészen vállalkozó innovatív szellemiségük garantálta. Az országban elsőként helyeztek hangsúlyt, a termelés ipari jellege mellett, saját tervezőművészek kinevelésére, így
csatlakozva az európai divat élvonalához.
A múzeum e szemlélet mentén vállalkozott első dizájner aukciójára, amely révén kapcsolódni kíván a jelen textillel és divattal foglalkozó alkotók generációjához. Meggyőződésünk, hogy az aukción szereplő neves és széles körben
ismert divattervezők hozzájárulhatnak annak a hiátusnak a kitöltéséhez, ami a
méltán híres magyar textilipar megszűnése után keletkezett, másrészt általuk
a magyar textilipar egyetlen múzeuma is a figyelem középpontjába kerülhet.
Köszönettel tartozunk minden felajánló tervezőnek azért, hogy ebben a
rendhagyó vállalkozásunkban segítségünkre volt, és külön öröm számunkra,
hogy munkánk során Winkler Nórát szakmai partnerünknek tudhattuk.

modell: VM Models

Népessy Noémi

styling: Kissmark

igazgató

fotó: Sárospataki Györgyi
(Divatshow a Goldberger Textilipari Gyűjteményben, 2014.)
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Általános aukciós feltételek

szervező felelősséggel nem tartozik. Az Óbudai Múzeum nem vállal kötelezettséget arra, hogy
ugyanazt az árverési tételt azonos áron a későbbiek során újra árverésre ajánlja.

1. Az Óbudai Múzeum mint Szervező az árverést – az árvereztető művészek megbízásából ren-

11. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a szervezőtől.

dezi és vezeti az Óbudai Múzeum, a Művész és az Óbudai Múzeum Közalapítvány által megkö-

12. Adatvédelem: A beérkezett licitek alapján szerzett adatok, információk feldolgozója és kezelő-

tött háromoldalú megállapodás alapján. Az árvereztető művészek által átadott tételek az ár-

je a szervező. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és feldolgozó, vagyis a szervező fér hozzá, az

verési katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerü-

árverési vevők személyes adatait a szervező harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé,

lő tárgy katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók

és azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A szervező az aukcióval kapcsolatban az alábbi adato-

kézfeltartással teszik meg ajánlatukat.

kat kezeli: licitáló neve, postacíme, telefonszáma, e-mail címe. Az árverésben résztvevő licitálók

2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legna-

részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják az aukció hivatalos szabályát. Az

gyobb árajánlatot teszi.

adatszolgáltatás önkéntes hozzájárulásuk alapján történik. A szervező a felvett személyes ada-

3. Az Óbudai Múzeum mint szervező az árvereztető – megbízó – és az Óbudai Múzeum Közalapít-

tokat az árverést követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából, kivéve az adott árverési tárgy

vány nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el. Így bevétele-

vevőjének adatait, amennyiben az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve ha azt a

zi a vételárat (alapítványi támogatást, lásd. háromoldalú megállapodás 2 sz.pontja) az Óbudai Mú-

törvény előírja.

zeum Közalapítványa számára.
4. A vevő a leütési ár 25%-át foglalóként az árverésen készpénzben azonnal tartozik fizetni.

Információk a vásárlók számára

Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen

Az aukción történő licitálás személyesen történhet az alábbi szabályok szerint.

átvehető. Az Óbudai Múzeum biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót

1. Az aukció megkönnyítése érdekében kérjük kedves vásárlóinkat, hogy tárcsával árverezzenek. A

meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 5 munkanapon belül egyenlítse ki. A

számozott tárcsák megkönnyítik az aukció vezetőjének, hogy az Ön licitjét azonosítani tudja. Ab-

vételárba a foglaló összege határidőben történő teljesítés esetén beleszámít. Amennyiben az

ban az esetben, ha Ön a sikeres licitáló, kérjük, győződjön meg arról, hogy az aukció vezetője az

árverési vevő a megadott határidőig a szervezőnél a 3. pontban foglaltak szerint a teljes vételárat

Ön számával ütötte-e le a tételt. Kérjük, bármilyen probléma esetén azonnal jelezzen az aukció

nem rendezi, úgy a szervező elállhat az ügylettől. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló nem

vezetőjének. Az Ön kényelme érdekében lehetőség van regisztrálásra. Ez esetben az Önnél leütött

térítendő vissza.

tételeket tárcsaszámával gyűjtjük, amelyet a licitálás befejezése után egy alkalommal rendezhet.

5. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról

2. A vételár kiegyenlítése készpénzben az árverés helyszínén vagy 5 munkanapon belül az Óbu-

saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi képviselő nem felel

dai Múzeum mint szervező székhelyén, a 1033 Budapest, Fő tér 1. szám alatt, munkaidőben (hét-

a tárgy sérüléséért. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően írásbeli felszólítás ellenére

fő-péntek: 8.00-16.30) történhet.

a megbízás tárgyát nem szállítja el, úgy ez esetben 30 nap elteltével a szervező a tárgyat az árve-

3. Az aukción a következő licitlépcsők szerint folyik a leütési ár meghatározása:

reztetőnek visszaszolgáltatja.

Licitemelkedés összege (Ft):

6. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyt

1.000,-Fttól 2.000,-Ftig:

100,-Ft

szerfelett magas vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.

2.000,-Fttól 5.000,-Ftig:

200,-Ft

7. Az árverést megelőzően minden, az árverési katalógusban szereplő tárgy megtekinthető az ár-

5.000,-Fttól 10.000,-Ftig:

500,-Ft

verés helyszínén, 2015.06.20-án 17órától 20.30 óráig.

10.000,-Fttól 20.000,-Ftig:

1.000,-Ft

8. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevők-

20.000,-Fttól 50.000,-Ftig:

2.000,-Ft

nek saját maguknak kell - az árverést megelőzően - meggyőződni az árverési tételek állapotáról

50.000,-Fttól 100.000,-Ftig:

5.000,-Ft

és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A katalógus alapján megismerhető-

100.000,-Fttól 200.000,-Ftig:

10.000,-Ft

vé válik az egyes tárgyak kikiáltási ára. A katalógus hozzáférhető a szervező honlapján (www.

200.000,-Fttól 500.000,-Ftig:

20.000,-Ft

obudaimuzeum.hu, www.textilmuzeum.hu), vagy közvetlenül a rendezvény előtt.

500.000,-Fttól:

50.000,-Ft

9. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban

A jelen aukciós szabályzatban foglaltak – így a licitálásokra vonatkozó feltételek is – visszavoná-

kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak.

sig érvényesek.

10. Az eladásra kerülő tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. A leütési vételár az
árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért az árverési leütési vételárért a
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1. Makány Márta, rózsa kitűző
Kikiáltási ár: 3.000 Ft
Vidámság és életöröm sugárzik ebből a sokoldalú kitűzőből. Feltűnő kiegészítő,
tervezője Makány Márta színes világát tükrözi. A 2015/2016-os szezon divatszíneit használó egyedi, kézzel applikált, többrétegű selyemrózsa kitűző különleges
alkalmakra hajban, hétköznapi szettekhez farmeron és táskán is hordható. Minden benne van, minden, amitől egy ruhadarab szerethető.

Részlet egy 1930-as, a Goldberger-gyárban készült
mintakönyvből (Goldberger Textilipari Gyűjtemény)
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3. KlassDSign, farmertáska
Kikiáltási ár: 4.000 Ft

2. DORA ABODI, designer kulcstartó

Elvágyódás és a kalandra hívás inspirálta a KlassDSign előző kollekcióját, az új,

Kikiáltási ár: 8.000 Ft

2015 tavasz-nyári darabok viszont az önmagunkhoz való visszatérésről szólnak.

Márkarajongók figyelem! Egyedi fémdíszek dekorálják ezt az ikonikus, DORA

ni belső harmóniánkat, egyensúlyt teremteni magunkban türelem és önismeret

ABODI Unisus figurával ellátott klasszikus darabot. Színes, karakteres, játékos.

kérdése, ehhez pedig idő kell. A magadra fordított idő megtérül. Ismerd fel, mik

Dupla öröm lesz, ha a táskánkban végre megtaláljuk a kulcsot.

tesznek boldoggá a mindennapi életben és használd ki e hétköznapi energiafor-

Amikor nyitott vagy a világra, nyitottnak kell lenned önmagadhoz is. Megtalál-

rásokat! Olvass, beszélgess, tanulj vagy csak hagyd, hogy a képzeleted ragadjon
ki a monoton körfogásból! Teremts olyan környezetet magad köré, aminek a része vagy, és alkoss magadról pozitív képet!
Ebben segít ez a táska is, üzenete védőpajzs is lehet körülötted.
Táskaméret: magasság: 42,5 cm (füllel: 66 cm), szélesség: 42,5 cm.
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4. Je Suis Belle, csillámos póló

5. EOSINE, nyaklánc

Kikiáltási ár: 7.000 Ft

Kikiáltási ár: 7.000 Ft

Kezdetektől fogva alappillére a Je Suis Belle koncepciójának az együttműködés

Fénylő, csillogó, mégis szofisztikált ez a nyakék, melynek megszületését Éos, a

más művészeti ágakkal, különös tekintettel a képzőművészet területeire. Múzsá-

hajnal istennője inspirálta. Kézzel festett bőrszálak bújnak egymásba a nyakun-

juk a világra és önmagára is kíváncsi nő: kreatív és tehetségét bátran felvállaló,

kon, mi pedig, miként az egyedi lánc inspirálója, egész nap istennőnek érezhet-

szellemes és vagány. Kölcsönösségben gondolkoznak, hiszik, hogy aki ruháikat

jük vele magunkat.

hordja, részesévé válik világuknak, ugyanakkor személyiségével maga is alakítja
a márkát. Filozófiájuk, hogy divat és öltözködés nem kiváltságok, hanem a mindennapi élet alapvető részei, a hordhatóság és kényelem mellett az egyediség kialakításának fontos eszközei. Aukciónkra ajánlott pólójukhoz már a csomagolás
is egy önálló csúcsdarab! Méret: 38-as.
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6. Dolly, pettiskirt
Kikiáltási ár: 14.000 Ft
Addig pörög az ember a Dolly by Le Petit Tom szoknyában, hogy igazi hercegnők lesznek a kislányokból, sőt voltaképpen a nagyokból is. Hogy a tervezőt
idézzem: „Ha szereted a különleges és exkluzív ruhákat, szerezd meg most az
év legtrendibb fodros tütüjét, a pettiskirtöt! Ne feledd, a tütü ma már nem csak
a gyerekek divatja! Valósítsd meg önmagad!” Méret: one size (14-40 éves korig).
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Részlet egy 1930-as, a Goldberger-gyárban készült
mintakönyvből (Goldberger Textilipari Gyűjtemény)
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7. NATI 100% PURE IDEA,
nívódíjas szőrmeszoknya,
Kikiáltási ár: 35.000 Ft

8. MANIER, applifált stóla
Kikiáltási ár: 16.000 Ft
A MANIER 2015 tavasz/nyári kollekcióját impresszionista festők inspirálták. Az

Gyulai Natália divattervező, tervezőművész 2000-ben alapította márkáját. Indulása óta számos nemzetközi és design díjat nyert, kollekcióit a világ távoli pontjain - Japán, Kína, Franciaország, Olaszország, Svájc, Németország – is megismerte és megszerette a közönség. Aukciónkra a Magyar Formatervezési Díj Különdíjával jutalmazott Szőrfestés/Wonderfurműszőrme szoknyát ajánlotta. A tradicio-

árverésre ajánlott hernyóselyem alapanyagú stólát kézzel applikált organza szirmok és japán eozinos gyöngyök díszítik. Tervezője Németh Anikó így mesél róla:
„Egyedi darab, nyári estékre, alkalmi vagy akár street wear összeállításhoz is
ajánlom. De egy átmeneti tweed kabáthoz hordva még egy borús napon is rávetül a vörös hernyóselyem muszlin energiája.”

nális, kézműves technikát humorral, modern levegővel ötvöző látványos, izgalmas darabot a legismertebb magyar modell Palvin Barbara viseli a hátsó borítón
látható fotón. Méret: 36-os.
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9. ARTISTA, iPad táska

10. AME Création, „Le Désir” nyaklánc

Kikiáltási ár: 6.000 Ft

Kikiáltási ár: 8.000 Ft

A jól ismert ARTISTA tervezőcsapat táskáit a világ számos pontján megtalálják

Le Désir - avagy Bun~uel ikonikus filmjével szólva . A vágy titokzatos tárgya geo-

a vásárlók. Aukcióra ajánlott városi darabjukat Sophie Magalashvili, Budapesten

metrikus megfogalmazásban. A kortárs ötvösmunkát letisztultság, kifinomultság,

élő grúz festő-grafikus mozgalmas, piros-domináns képe dekorálja. Táskaméret:

elegancia jellemzi. A zománcozott vörösréz medált aranyozott lánc tartja, terve-

magasság: 29 cm (+állítható fül), szélesség: 23 cm.

zése és kivitelezése is AME Création.
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11., 12. Fazekas Endre, 2 db unisex felső
BORDÓ színű Kikiáltási ár: 12.000 Ft
FEKETE színű Kikiáltási ár: 14.000 Ft
Fazekas Endre 2010-ben diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ruhatervező szakán, majd az előbb idézett Németh Anikó divattervező asszisztenseként dolgozott. Később játék- és reklámfilmek, táncdarabok stylingjával

13. NANUSHKA, SHU ruha
Kikiáltási ár: 19.000 Ft

és jelmezterveivel foglalkozott, miközben rendszeresen prezentálta saját kol-

Sándor Szandra tervezőt a 2014-es ősz-téli kollekció tervezéséhez a ‚Hét Fá-

lekcióit. Idén nyáron startol a Dezkaboards nevű designer brand első kollekci-

tyol misztériuma’ inspirálta. Istar istennő avagy Salome története a bibliai tör-

ója, itt a női- és férfiruhák elkészítése kötődik hozzá. Az aukcióra ajánlott dara-

ténetek között és a közel-keleti mitológiában is megjelenik, a kollekciót a tör-

bok egy korábbi projekt modelljei. A kollekció 2012-ben, a Moholy-Nagy For-

ténet mitológiai olvasata ihlette. Legelegánsabb darabja ez a nekünk ajánlott,

matervezési Ösztöndíj keretei közt született meg. Kiállítva az Iparművészeti

középhosszú, sztreccs jersey Shu ruha, aminek különlegessége az elején el-

Múzeumban, bemutatva pedig a Marie Claire Fashion Days-en volt.

helyezett sliccben és geometrikus vállvonalában, ujjában rejlik. Méret: 38-as.

Az ujjatlan férfi felső bordó pamut batisztból készült.
A fekete felső rétegeit pedig pamut-selyem és muszlin adják. Méret: one size.
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14. ENIHORN, MINIMINI táska

15. CAKO, nyári ruha

Kikiáltási ár: 16.000 Ft

Kikiáltási ár: 18.000 Ft

A MINIMINI beszédes név – ő az E N I H O R N legkisebb méretű táskája. Forma-

Cakó Kinga 2015-ös tavaszi-nyári kollekciójához a színviharairól ismert exp-

ilag tökéletesen beilleszkedik az eddigi táskák családjába és pont arra meg-

resszionista festő Emil Nolde adta az inspirációt, aki ezt vallotta: „Minden szín-

felelő, hogy egy esti, hétvégi sőt leginkább bármilyen eseményen a legszük-

nek lelke van, mely engem boldogít.” E gondolatot keltik életre a festői hatá-

ségesebbeket magunknál tudjuk tartani. Hasznos, stílusos, kompakt kis darab,

sú muszlinok, a vibráló élénk színek és pasztell tónusok találkozásai. A lezser,

fekete színével pedig szinte mindennel kombinálható. Táskaméret: magasság:

könnyed nyári ruha lágy esésű anyagán intenzíven élnek a színek, mintha ak-

13 cm (füllel 71 cm), szélesség: 18 cm.

varellfesték folyna rajta. Méret: 38-as.
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www.laoni.hu

16. LAONI, iPad mini tok

a Color Office kollekcióból
Kikiáltási ár: 6.000 Ft

17. CUKOVY, ruha
Kikiáltási ár: 30.000 Ft
Yves Klein festőművész inspirálta a Cukovy 2015-ös tavasz-nyári kollekció-

Micsoda merész színek és minták! A LAONI Color Office kollekciója azokhoz
szól, akik az üzleti életben szofisztikáltan, de karakteresen szeretik demonstrálni egyéniségüket. Karakteres bőrtokok, táskák és kiegészítők készültek a
legújabb laptopok, táblagépek és okostelefonok számára. Aukciónkra ajánlott

ját, ennek egyik karakteres darabja ez az A vonalú, törtfehér, műbőr ruha. Légies megjelenését a lézervágott műbőrnek és a letisztult vonalvezetésnek köszönheti. Merész, de sikkes külsőt ad viselőjének, akár a mindennapokra, akár
egy esti koktélpartihoz. Méret: 38-as.

darabjuk messzire viszi a hírt: tulajdonosának van stílusérzéke. Táskaméret:
magasság: 21 cm, szélesség: 17,5 cm.
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Art deco nőalakok az „A Goldberger …” c. állandó kiállításban
(fotó: Sárospataki Györgyi)
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18. DAALARNA, Swarowski gyöngyökkel
díszített csipkés öv
Kikiáltási ár: 19.000 Ft

19. NAVONA, esküvői ruha
Kikiáltási ár: 70.000 Ft
Ezt a karcsú, légies esküvői ruhát előtörténete teszi teljességgel egyedivé,

A DAALARNA márka Pearl kollekciójából származó csipkés övet Swarovski
gyöngyök díszítik, és szatén szalag a megkötője. Csinos derekakon lehet esküvők fénypontja, de ha egy hétköznapibb ruha kiegészítőjének szánjuk, ott
is megteszi hatását.

ugyanis Szabó Zsófi színésznő viselte - egyetlen alkalommal - a Jóban Rosszban című tévésorozatban. Téli forgatáson játszott a ruha, ezért hideg időkre való bélelést kapott. Alapanyagai közt viszkóz, selyem, pamut, polyamid,
elasthan és csipke is megtalálható és tervezői vállalják, hogy a 38- as méretet
új tulajdonosára szabják. Méret: 38-as.
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20. Karman Jewelry, orchidea nyaklánc

21. DELACIER, nyakpánt

Kikiáltási ár: 14.000 Ft

Kikiáltási ár: 14.000 Ft

A természet tavasszal megélhető arca jelenik meg a BLOOM SENSE kollekció-

Értékállóság és kifinomult elegancia találkozik a DELACIER kollekcióiban. Ezt

ban: a törékeny, áttetsző, légies formák, a virágok és levelek elragadóan válto-

a tükörfényes, egyedi megmunkálású, rozsdamentes acél nyakpántot cérna-

zatos, véletlenszerű pompája. Minden elem egyedi: a kidolgozás során a me-

kép-technika borítja, így a látványos darabban modern technológia ötvöződik

legítés hatására a plasztikban véletlenszerű görbületek, síkok jönnek létre. A

hagyományos eljárásokkal. Ne gondoljuk, hogy a különleges fúzió a kénye-

légiességet, a virágszirmok finomságát és könnyedségét az áttetsző anyag fe-

lem rovására menne, tervezése során a viselhetőség fontos szerepet játszott.

jezi ki, az ékszerek törékeny, leomló, fürtökbe tömörülő egységét az egyen-

Egyedi a cérnamintázat minden darabon, megismételhetetlen, mint viselője.

ként formázott víztiszta és opál szirmok kompozíciói adják. Tervezője, Kármán
Orsi így mesél a folyamatról: „Számos anyagkísérlet és prototípus során jutottam el e kivitelezési technikához, amelyet most először alkalmazok ékszereim
megformálásánál.” Orchidea láncát kifejezetten az aukcióra készítette.
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22. Maison Marquise by Tóth Bori
kisestélyi ruha

Kikiáltási ár: 32.000 Ft
Finom elegancia, magas minőségű anyagok, klasszikus nőiesség. Kisszériás,
művészi kreativitással létrehozott kollekciók. Tóth Boritól ezt szokhattuk meg,
az árverésre ajánlott kisestélyi ruha is ezeket a jegyeket hozza.
Méret: 40-42-es.

Perrotin az „A Goldberger …” c. állandó kiállításban
(fotó: Sárospataki Györgyi)
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23. EVE by EVA REMENYI, fülbevaló

24. Alma Abonyi, kutyapiszok-zacskó tartó

Kikiáltási ár: 14.000 Ft

Kikiáltási ár: 8.000 Ft

Ha csak annyit hallanánk, hogy 24 karátos arannyal bevont fülbevaló, talán

Az Alma Abonyi kiegészítőknél nem elég, ha jól használhatóak, szépnek is kell

nem is mernénk egy ennyire kortárs darabra asszociálni. Pedig e feltűnő, kre-

lennük, itt a funkción túl a design is teljes mértékben érvényesül. Az aukci-

atív, naturalisztikus stílusjegyeket hordozó fülbevaló az eVe by Eva Remenyi

ónkra készült darab pórázra vagy akár övre is akasztható, így a kedvenc sétál-

2015-ös tavaszi/nyári kollekciójának meghatározó darabja. Csodás csúcspél-

tatása közben is stílusos marad a gazdi. Nemcsak, hogy teljesen új szemléle-

dány.

tet hoz, anyaga is különleges - padauk fából készült.
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25., 26. KOTI Dog Fashion, 2 db nyakdísz
KOTI Dog Fashion nyakdísz (fiú) Kikiáltási ár: 3.000 Ft
KOTI Dog Fashion nyakdísz (lány) Kikiáltási ár: 2.000 Ft

27. Bol-Dog, nyakörv+póráz szett
Kikiáltási ár: 4.600 Ft
Hűen a márka nevéhez ez a Bol-Dog szett vidám, feltűnő darab. Kifejezetten

Egy kifejezetten kutyabarát múzeum aukcióján persze, hogy találni kutyadí-

az aukcióra készült, így garantáltan nem jön másvalakin szembe az utcán. Vi-

szeket a tételek között. A KOTI méretre készített termékeket kínál, és több

rágmotívumai a nyakörvön a tavaszt, rikító alapszínei pedig a forró nyarat jut-

mint egy évtizede terveznek minden fajtájú, alkatú, testfelépítésű kutya szá-

tatják eszünkbe.

mára.
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28. ANNA AMÉLIE, nyaklánc

29. Romani Design, Art Bag

Kikiáltási ár: 14.000 Ft

Kikiáltási ár: 28.000 Ft

A Grimm testvérek által megálmodott mesevilág adta a 2015-ös őszi/téli

Kítűnően vegyíti kortárs stílusjegyekkel a roma viseleti kultúra motívumait a

GRIMM kollekció fő inspirációját, ennek darabja e különleges, fonott nyaklánc

Romani Design. Sokszínű, egyedi termékeivel szenvedélyt, energiát, tüzessé-

is. Egyedi munka, hiszen a kollekció ékszereiből modellenként csak egyetlen

get visz ruhatárunkba. Az aukciónkra kínált és kézműves technológiával készí-

készül. Tükörfényű ezüst bőr medál fa táblával, rajta a tervező által rajzolt gra-

tett Art Bag táskát Varga Helena tervezte. Egyedi darab nemes alapanyagok-

fika és a márka logója.

ból, belül selyemmel bélelt, díszítése kasmír, selyem és hímzés. Biztosan sokan ismerik Frida Kahlo színes portréfotóját virágdíszes roma szoknyában és
blúzban – hála a Romaninak, ez az öntudatos világ most mindannyiunknak
nyitott. Táskaméret: magasság: 13 cm, szélesség: 25 cm, mélység: 8 cm,
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30. ARNÓCZY JANKA, dzseki

31. ARNÓCZY JANKA, nadrág övvel

Kikiáltási ár: 28.000 Ft

Kikiáltási ár: 14.000 Ft

Laza szabású, mégis elegáns megjelenést ad ez a fekete, tavaszi dzseki. Szőr-

Izgalmas textúrájú, szűk szabású, fehér elasztikus nadrág, amit fém rátétek

megallérja nagyvilági, neoprén hatású anyaga pedig sportos. Méret: 36-38-as.

is díszítenek. Kigyóbőr hatású, metál arany árnyalatú bőröv kíséri, krómozott
ezüst szín kiegészítővel. Méret: 36-os.
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33. Czolori by Czok Ildi, "Mesés kelet"
nyakék

Kikiáltási ár: 7.000 Ft

32. Zigi, ruha

Kifejezetten aukciónkra készült ez a nyakék, a sokféle türkiz halványlilával és
arannyal vegyítve a mesés Keletet juttatja eszünkbe. Czok Ildi geometrikus

Kikiáltási ár: 36.000 Ft

ékszerein az ősi egyiptomi ékszereket idéző formákat teker be izgalmas textúAz Oláh Zsigmond által alapított Zigi fiatal márka, komoly rajongókkal. Maga-

rájú, színes fonalakkal. Festővászonnak tekinti a plexialapot, ami így nemcsak

biztos nőkre gondol a tervező, amikor a kollekció születik, nőiességet sugár-

ékszerként, de képként is hat. Tervezésük során az egymás mellé kerülő szá-

zó, időtlen, de kortárs frissességű ruhákkal. Már az anyagok elkapják a szemlé-

lak különös fényjátéka szokta lenyűgözni, ezért is nevezi geometrikus éksze-

lődő tekintetet, amit továbbvisz a modellek rafinált szabása, hol egész letisz-

reit a fény játékszereinek. Egyedi darabja minimalista öltözékek, de akár egy

tultsága, hol váratlan gegjei. Aukciónkra ajánlott ruhája egymásra montírozott

póló-farmer összeállítás nagyszerű kiegészítője lehet.

városi pillanatokat idéz, klasszikus ívekkel. Méret: 36-os.
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34. LBL Hornok Barbara,

BARBARA H: menta nyári ruha
Kikiáltási ár: 19.000 Ft
Az LBL a Luan by Lucia Divatház al-márkája, mely hazánkban egyedülálló küldetésként a fiatal, kiemelkedő tehetségű divattervezők támogatását, szakmai
fejlődését és ezzel az utánpótlás biztosítását helyezi előtérbe. 2015-ben a divatakadémia saját, kiváló képességű hallgatóját, Hornok Barbarát választotta
meg az LBL tavasz-nyári és az azt követő szezon kollekciójának megtervezésére. Az árverésre bocsájtott LBL ruha a BarbaraH különleges formavilágú darabja, tervezése során India sajátos kultúrája szolgált az inspiráció forrásaként.
Alapszínei a menta, a szürke és egy leheletnyi törtfehér. Száz százalékban kézimunkával és természetes alapanyagokból készült. Méret: 36-os.
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Részlet egy 1930-as, a Goldberger-gyárban készült
mintakönyvből (Goldberger Textilipari Gyűjtemény)
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35. Botanika, indigó sál

36. USE, League clutch

Kikiáltási ár: 3.000 Ft

Kikiáltási ár: 14.000 Ft

A kifinomult, környezettudatos divatmárka középpontjában légies, növények-

Éljen a színesebb és kreatívabb utcakép! Sokunk ügyét most a USE karolja

kel festett textiltermékek állnak. Hagyományos textilfestési eljárások és ap-

fel saját táska-kollekciójával, azon belül is egy koprodukció látványos darab-

rólékos munka hozza létre a tárgyakat, a finom színharmóniák természetes,

jaival. A USE bag sűrű szövésű vászon és bőrkiegészítők kombinációja, stra-

fenntartható, lelassult és tudatos személetet testesítenek meg. A sibori ősi,

pabíró, jó minőségű, de megfizethető kínálattal. Együttműködő partnerük a

Japánból származó kézi festési eljárás, az anyag csavarása, tekerése, hajto-

Warner Bros, így született a DC Comics Collection, és innen érkezett aukciónk

gatása és varrása különböző, egyedi mintázatokat eredményez a megfestett

csodás zárótétele, népszerű grafikával, erős színekkel. Igéző ajkak, vakító fog-

textílián. Természetes festőnövényeket használnak, itt most indigót, minden

sorok, királykék háttérrel. Igazi statement. Méret: magasság: 34 cm, szélesség:

egyes darabjuk egyedi és megismételhetetlen mintázatú.

25 cm.
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A katalógust szerkesztette:
Winkler Nóra
Az aukció tételeit kísérő szövegeket írta:
Winkler Nóra
Az aukciós tételek fotóit készítette:
Sárospataki Györgyi
A fotókat stylingolta:
Kárpáti Krisztina
A katalógus kísérő képanyagát válogatta:
Révész Antónia, Révész Nándor

modell: Palvin Barbara
szoknya: NATI 100% PURE IDEA
fotó: Almási J. Csaba

A katalógust tervezte:
Fülöp Rozi, Berta János
Az aukció előkészítésében közreműködtek:
Diamant Lívia, Falus Ildikó, Felbermann Judit, Népessy Noémi,
Révész Nándor, Révész Antónia
Az árverést vezeti:
Winkler Nóra
KIADÓ:
Óbudai Múzeum, 1033 Budapest, Fő tér. 1.
Tel./Fax.: 06/1-250-1020
www.obudaimuzeum.hu • e-mail: titkarsag@obudaimuzeum.hu
FELELŐS KIADÓ:
Népessy Noémi igazgató

NEO
Magyar
Segítőkutya
Egyesület

www.segitokutya.net
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