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Leo Moser: Sklenice na víno Splendid, 1911 

 

 
Sklenice na likér a na víno Copenhagen, návrh 1909, zlacený bezolovnatý křišťál, ruční brus 
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Nejznámější nápojový soubor Leo Moser: Splendid, 1911 
 

 
 

Rony Plesl: Nápojový soubor Poppyhead, 2011 (plánovaná akvizice) 
 

 
 

Lukáš Jabůrek: Nápojový soubor Gaudi, 2011 (plánovaná akvizice) 
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Lukáš Jabůrek: Váza Copernicus, 2011 (plánovaná akvizice) 
 

 
 

René Roubíček: Váza Galaxy, 2005 (plánovaná akvizice) 
 

    
 

František Vízner: Vázy Eclipse, 2007 a Jan Čtvrtník, Váza Tango, 2005 (plánované akvizice) 


