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VÝSTAVA DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ / EXHIBITION OF ARTWORKS
Předměty nabízené do aukce a uvedené v tomto katalogu budou vystavovány v Topičově salonu,  
který je provozován společností 1. Art Consulting Brno – Praha.

Items offered for sale and presented in this auction catalogue will be exhibited in gallery  
of the 1. Art Consulting Brno – Praha.

Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1
5. 3. – 15. 3. 2020 (10:00–18:00 hod. denně, včetně víkendů i svátků)

V případě zájmu je možná i večerní privátní prohlídka od 18:00–21:00 hod. 
Nutno objednat minimálně 24 hodin předem na telefonu 603 424 913.

Všechna nabízená umělecká díla byla konzultována se znalci z oboru.  
Na požádání mohou být opatřena odbornou expertizou a certifikátem o pravosti díla.

Registrace účastníků aukce začíná 15. 3. 2020, od 12:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Neděle 15. 3. 2020 v 13:30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

Will take place on March 15, 2020 at 1.30 p.m. in the Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

KONTAKTNÍ ÚDAJE / CONTACT INFORMATION
tel.:  (+420) 224 232 5 00
  (+420) 542 214 789 
  (+420) 603 424 913

e-mail: praha@acb.cz
  brno@acb.cz

web: www.acb.cz

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ:
– podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní
– parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov
– ulice Zborovská a Janáčkovo nábřeží s přilehlými ulicemi (zdarma bez omezení)
– krátkodobá nakládka a vykládka obrazů je možná na chodníku před vchodem do Topičova salonu
– možnost krátkodobého parkování na protější straně Topičova domu
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AUTOR POLOŽKA

A
Anderle Jiří 68
Antal Eduard 84
Aubertin Bernard 72

B
Bauch Jan 28, 29
Benka Martin 5
Biasi Alberto 71
Boettinger Hugo 95
Boštík Václav 128
Boudník Vladimír 39
Bromeis August 3

Č
Černý Karel 22

D
Demartini Hugo 63
Drtikol František 107
Dvorský Bohumír 23

E
Eberl František Zdeněk 8
Engelmüller Ferdinand 86

F
Feigl Bedřich 20
Filko Stano 81
Filla Emil 11, 12
Fischer Daniel 82
Foltýn František 17

G
Glattfelder Hans Jörg 74
Grygar Milan 62

H
Hilmar Jiří 56, 58, 153
Hudeček František 49, 54, 111

Ch
Chaba Karel 124
Chatrný Dalibor 138

I
Istler Josef 41, 136, 137
Istrati Alexandre 75

J
Jambor Josef 106
Janeček Ota 27
Janoušková Věra 139
Jílek Karel 98

Jíra Josef 33, 34
Justitz Alfred 9

K
Kars Jiří (Georges) 7, 10
Kaván František 102
Kintera Krištof 158
Kmentová Eva 51
Koblasa Jan 53, 65, 145
Kohl Ludvík 87
Kolář Jiří 46
Kotík Jan 133, 134
Kozelka Milan 146
Král Jaroslav 18, 19
Kranz Josef 113
Kratina Radoslav 55
Kuba Ludvík 99, 100, 101
Kubíček Jan 60, 61
Kučerová Alena 135
Kupka František 13, 16, 117, 118
Kvíčala Petr 154
Kyncl František 152

L
Lacina Bohdan 38
Lhoták Kamil 116

M
Málek Antonín 45
Malich Karel 57, 59, 130, 131
Malý František 26, 123
Marvánek Otakar 94
Mašek Karel Vítězslav 2
Matal Bohumír 24
Matouš Dalibor 129
Medek Mikuláš 40
Morellet Francois 73
Mousson Teodor Josef 96
Mucha Alfons 88

N
Načeradský Jiří 147, 157
Naske František Xaver 97
Nejedlý Otakar 4, 105
Nepraš Karel 47, 149
Newton-Pizzi Alfred 85
neznámý autor 1
Nowak Willi 21

O
Oriešek Peter 83
Ovčáček Eduard 142

P
Pešicová Jaroslava 32
Piesen Robert 48

Podhrázský Stanislav 43
Preissig Vojtěch 89

R
Radimský Václav 104
Reichmann Vilém 119, 120, 121
Reynek Bohuslav 92
Rittstein Michael 66, 144, 148
Róna Jaroslav 69
Rossi Horacio Garcia 76

S
Slavík Otakar 52
Smetana Jan 50
Sopko Jiří 67
Stein Joël 77
Sýkora Zdeněk 150, 151

Š
Šíma Josef 15, 44, 132
Šimon Tavík František 93
Šimotová Adriena 64, 155, 156
Špála Václav 108, 110
Štolfa Miroslav 35
Švabinský Max 91

T
Tichý František 115
Tornquist Jorrit 78
Typlt Lubomír 70

U
Ullmann Josef 103

V
Váchal Josef 90
Valenta Jiří 143
Valter Karel 122
Veselý Aleš 42
Vobecký František 14
Vyleťal Josef 30, 31, 140
Vyleťalová Olga 141
Vytlačil Václav 109

W
Wilding Ludwig 79
Winiarski Ryszard 80

Z
Zívr Ladislav 125, 126, 127
Zoubek Olbram 36, 37
Zrzavý Jan 6, 112, 114
Zykmund Václav 25
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PROGRAM AUKCE

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
 str. 11
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MALÍŘSKÉ TVORBY 
 str. 185

KLASICKÉ 
& MODERNÍ UMĚNÍ 
 str. 221
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1

NEZNÁMÝ AUTOR

Madona s Ježíškem
kol r. 1500
polychromovaná dřevěná plastika
v. 113 cm
neznačeno

650 000 Kč

PROVENIENCE
význačná pražská sbírka, zakoupeno v Rakousku

Vzácně zachovaná madona v intaktním stavu 
bez poškození a s původní polychromií představu-
je jedinečné sochařské umělecké dílo vrcholného 
středověku. Dřevěná řezba vykazuje jak v dra-
matické drapérii, tak v pojetí ztvárnění vlasů mis-
trovskou práci určenou do oltářního retáblu jako 
ústřední figurální postavu.

Typově se jedná o práci vycházející z Podunajské 
školy (Rakousko), která má své výrazné pokračo-
vatele ve švábském sochařství pozdní gotiky (viz 
dílna Daniela Maucha, působícího v Ulmu a Liége), 
kde se rovněž uplatňuje široce zvednutý lem dra-
périí a expresivně nařasený šat (Sophie Guillotde 
Suduiraut: Dévotion et séduction. Sculptures 
souabes des musées de France vers 1460–1530, 
Paris Louvre 2015, str. 254–255). Vliv podunaj-
ské školy na české prostředí má rovněž logicky 
doložené příklady. Z ikonografického hlediska dítě 
drží jablko, což představuje ovoce stromu poznání 
dobrého a zlého a tudíž symbolizuje budoucího 
Vykupitele lidstva z dědičného hříchu. Madona 
je oděna do modrého pláště, tedy v barvě, která 
představuje nebe (symbol čistoty), připomínající 
úlohu Panny Marie jako královny nebes. Její šat 
je rovněž červený, se zlatě polychromovaným 
lemem. Zvlášť vykročenou ponderací pravé nohy 
předznamenává až renesančně manýristické poje-
tí figur, což činí z tohoto artefaktu nadmíru uni-
kátní mistrovskou práci, která svým dynamickým 
pojetím definuje hodnoty vznešené krásy vychá-
zející z hlubokých tradic křesťanské liturgie. 
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2

MAŠEK KAREL 
VÍTĚZSLAV
(1865–1927)

Toaleta
1913
olej, kůže
87 × 58,5 cm
sign. na rubu K. Mašek 1913

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, PhD.

70 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka, Praha

Posuzovaný obraz „Toaleta“ je originálním, sbě-
ratelsky vzácným, opulentně zdobným a výra-
zově líbezným dílem Karla Vítězslava Maška, 
malíře, uměleckořemeslného návrháře, archi-
tekta a urbanisty slavné epochy „art nouveau“, 
výtvarného souputníka Alfonse Muchy a Luďka 
Marolda, který se svým dílem řadí k význam-
ným autoritám evropské secese a symbolismu.

Karel Vítězslav Mašek byl spolu se zmíněnými 
generačními druhy jedním z průkopníků, kteří 
se vydali z Čech na studia nejprve do Mnichova 
a pak do „vysněné“ Mekky umění – Paříže 
(v roce 1887 se zapsal na Academie Julian spo-
lečně s Alfonsem Muchou), aby tam zachytili 
atmosféru obrody, přinášející výtvarné tvorbě 
nové perspektivy a cíle. Mašek odtud přinesl 
specifické vnímání světla, jež se reflektova-
lo v jeho klíčových obrazech. Jeho význačná 
úloha v českém plenérovém luminismu, ini-
ciovaném Vojtěchem Hynaisem, a secesním 
symbolismu byla domácí uměleckohistorickou 
literaturou znovuobjevena teprve v posledních 
dvou dekádách, ač se prostřednictvím výstav 
dostala jeho díla do nejslavnějších muzeí a gale-
rií již od sedmdesátých let dvacátého století.

Karel Vítězslav Mašek byl prvním z českých 
umělců, jejichž tvorba se dostala do širokého 
mezinárodního kontextu symbolismu. Především 
jeho monumentální obraz „Libuše“ (193 × 193 cm, 
kolem 1893), jenž se stal součástí sbírek Musée 
d’Orsay v Paříži, vzbudil celosvětovou pozornost.

Roku 1898, dva roky po svém návratu z Paříže, 
byl autor jmenován profesorem dekorativ-
ní malby a ornamentální kresby na pražské 
Uměleckoprůmyslové škole. Roku 1890 se stal 
členem Krasoumné jednoty. Jeho práce v oboru 
dekorativní tvorby vrcholí v pozoruhodných 
celcích výzdoby chrámových interiérů a v archi-
tektonických návrzích. Maškova rozsáhlá urba-
nistická návrhářská činnost v době po první 
světové válce je dokladem jeho neutuchající 
snahy po obrodě českého kulturního života.



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ  |  15



16  |  1. ART CONSULTING

3

BROMEIS 
AUGUST
(1813–1881)

Zalesněná krajina 
se stádem skotu 
před mostem
olej, plátno
121 × 172 cm
sign. PD A. Bromeis

na rubu štítek Van Han 
Kunstauktionen a štítek Lempertz 
s popisem díla

120 000 Kč

August Bromeis, malíř krajiny, se 
narodil ve Wilhelmshöhe v roce 1813. 
Studoval na akademii svého rodné-
ho města, poté v Mnichově od roku 
1831 do roku 1833 u Lea von Klenze, 
Friedricha von Gärtnera a Domenica 
Quaglia. Byl také velmi povzbu-
zován a ovlivňován Christianem 
Morgensternem a Eduardem 
Schleichem. Po ukončení studia ode-
šel do Říma, kde byl ovlivněn stylem 
J. A. Kocha. Založil zde Německé 
umělecké sdružení. Bromeis se vrá-
til do Německa v roce 1848 a žil ve 
Franfurtu nad Mohanem, později 
v Düsseldorfu. Tam se stal členem 
uměleckého sdružení Malkasten.

Zemřel v roce 1881 a je považován 
za vynikajícího malíře tzv. ideali-
zované krajiny. Jeho malby z Itálie 
i Německa jsou stylově složené a usi-
lují spíše o celkový dojem přírody než 
o přesnou reprodukci krajiny. 



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ  |  17



18  |  1. ART CONSULTING

4

NEJEDLÝ OTAKAR
(1883–1957)

Podvečerní krajina
1918–1920
olej, plátno
50 × 80,5 cm
sign. LD Ot. Nejedlý

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

75 000 Kč

Posuzovaný obraz je autentickým, okouzlují-
cím, novoromanticky cítěným dílem Otakara 
Nejedlého, jednoho z nejvýznamnějších čes-
kých krajinářů dvacátého století, profesora 
pražské Akademie výtvarných umění, který 
vychoval celé generace našich malířů, umělecké 
legendy, kterou žáci opředli mýtem velkorysého 
průvodce ve světě kultury a skvělého spo-
lečníka. Svou ranou tvorbou se etabloval jako 
svébytný zjev vybočující z hlavního proudu čes-
kých uměleckých tendencí, jako „nejradikálnější 
z radikálních“, aby se vrátil k tradici českého 
krajinářství a přehodnotil ji ve jménu neoklasici-
smu a pateticky vypjatého romantismu.

Od období obrazů z Cejlonu a Indie, které 
dnes vnímáme jako předznamenání některých 
aktuálních snah po očistném návratu k primi-
tivním kulturám s jejich exotismem, se vydal 
přes „krásnou“ krajinomalbu derainovského 
typu s požadavkem brilantní malířské tech-
niky, až k monumentalizujícím apoteózám 
Českého středohoří. Otakar Nejedlý dokázal 
viděnou skutečnost transponovat do nezamě-
nitelného výtvarného jazyka, pro něž se stalo 
typické opulentní bohatství tvarů a zjitřená 
emocionalita.
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5

BENKA MARTIN
(1888–1971)

Za dědinou
olej, lepenka
44 × 62,5 cm
sign. PD M. Benka, na rubu Martin 
Benka

na rubu název díla autortem

odborná expertiza  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

180 000 Kč

Posuzovaný obraz „Za dědinou“ 
je autentickým, krásným a typickým 
dílem Martina Benky, jedné z nejvý-
znamnějších osobností zakladatelské 
generace slovenské výtvarné moder-
ny, tvůrce slovenského mýtu v malbě. 
Ve své práci se inspiroval krajinou 
i tvarovou a barevnou krásou lidové 
tvorby. Kromě malby se věnoval kres-
bě, grafice, scénickému výtvarnictví 
či gobelínové tvorbě. Spolu s L. Fullou 
a M. Galandou patří k zakladatelům slo-
venské knižní ilustrace.

Obraz „Za dědinou“ je Benkovou prací 
vysoké malířské a barevné kultury 
z období jeho pobytu v Čechách, 
což také dosvědčuje uvedení adresy 
jeho pražského ateliéru (Mánesova 49) 
na zadní straně. Toto dílo, těžící z těch 
nejlepších tradic kalvodovské školy, 
dokládá autorův mimořádný cit pro 
propojení bezprostřední zkušenosti oka 
s emocí harmonické symbiózy přírody 
a bytí člověka v ní.
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6

ZRZAVÝ JAN
(1890–1977)

Náves v Kermeuru / 
Krajina z Bretagne
kresba uhlem, ruční papír
48 × 63 cm
sign. PN Zrzavý, na rubu na lepence Jan Zrzavý

na rubu razítko sbírky

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, PhD., 
konzultováno s restaurátorem MG Brno Igorem 
Fogašem

380 000 Kč

PROVENIENCE
význačná sbírka dr. J. Hermana

Posuzované dílo „Náves v Kermeuru (Krajina 
z Bretaně)“ je originální, motivicky navýsost typic-
kou, velkoryse kresebně cítěnou a duchovně ladě-
nou prací Jana Zrzavého, jedné z nejvýraznějších 
postav evropského umění dvacátého století, člena 
skupin Sursum, Tvrdošíjní, Spolku výtvarných 
umělců Mánes, Umělecká beseda a Sdružení čes-
kých umělců grafiků Hollar, autora, jehož nezamě-
nitelné dílo je utvářeno „dvojdomým zřením malíře 
a básníka“ (jak roku 1925 pronikavě vystihl F. X. 
Šalda).

Jan Zrzavý významně zasáhl do vývoje naší 
moderní kultury svou autentickou tvůrčí imagina-
cí, v níž propojil českou linií duchovního lyrismu 
s evropským modernismem. Velmi brzy našel 
vlastní způsob vyjádření, který jevovou skuteč-
nost zrcadlí nepřímo, v promyšlených znameních 
a symbolech. 

Dílo „Náves v Kermeuru (Krajina z Bretaně)“ 
je ukázkovým příkladem Zrzavého spirituál-
ního realismu, který umocnily právě autorovy 
pobyty v Bretani, jež mu objevily krajinu „tak-
řka duchovní“. Autor poznal Bretaň poprvé 
roku 1925 na popud své známé, malířky Věry 
Jičínské. Zejména nejzápadnější část Bretaně, 
kraj Finistère, ho svým charakterem a svou atmo-
sférou natolik okouzlil, že se tam až do počátku 
druhé světové války stále vracel a později znovu 
ve svých vzpomínkách. Druhou oblastí, kam se 
svými obrazy vracel, byl kraj na severu Bretaně 
zvaný Côte d Ármor.

V posuzovaném díle autor prostředky spirituální-
ho realismu ztvárnil jednoduchá rybářská stavení, 
malebná v siluetách svých štítových zdí s komí-
ny od krbu, utvářející náves vesničky Kermeur 
na nejzápadnějším konci mysu Raz. „Náves 
v Kermeuru (Krajina z Bretaně)“ je vyjádřením 
autorovy malířské meditace o chudobné a drsné 
přírodě, o uhrančivém koutě světa, který k Janu 
Zrzavému promlouval svou prostotou, vznešeností 
a bezprostředním kontaktem s Bohem.
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Osobitý, poetický, 
melancholický  
– to byl Jan Zrzavý
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7

KARS JIŘÍ (GEORGES)
(1880–1945)

Dvůr ve městě
kolem 1910
olej, plátno
24 × 27 cm
sign. LD Kars

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. 
a PhDr. Arno Pařík

170 000 Kč

Posuzovaný obraz „Dvůr ve městě“ je auten-
tickým, motivicky zajímavým, ranějším dílem 
Jiřího Karse, příslušníka zakladatelské generace 
českého moderního umění, který se dokázal 
etablovat na mezinárodní umělecké scéně, a to 
nejprve v Německu a následně ve Francii, přímo 
v Mekce moderního umění jako příslušník tzv. 
Pařížské školy (École de Paris), v okruhu slav-
ných představitelů výtvarné i literární avantgardy 
(G. Apollinaire, P. Picasso, A. Derain, M. Vlaminck, 
J. Gris, M. Jacob, S. Valadon, M. Utrillo ad.). První 
úspěchy slavil v Paříži již kolem roku 1910, od 
roku 1909 se účastnil Podzimních salonů, od roku 
1913 Salonů nezávislých. Úspěšně se rozvíjela 
i jeho spolupráce s předními galeriemi v německy 
mluvícím prostředí jako Hans Goltz v Mnichově 
či Miethke ve Vídni. Jeho slibnou kariéru přerušila 
první světová válka, kdy jako rakousko-uherský 
občan sloužil v hodnosti důstojníka na ruské 
frontě. Již v březnu 1918 však vystavuje, spolu 
s Klimtem či Schielem, na jarní výstavě vídeňské 
Secese. Protože se obává nacionalistického pojetí 
umění v nástupnických státech monarchie, vrací 
se po válce do Paříže a navazuje tam na pře-
dešlé úspěchy. Ve dvacátých a třicátých letech 
se účastní výstav v řadě evropských zemí a také 
v Japonsku.

V komorním plátně „Dvůr ve městě“, zachycujícím 
intimní zákoutí jednoho z evropských velkoměst, 
kde se Kars tehdy pohyboval, se již setkáváme 
s typickými prvky jeho exteriérových motivů. 
Je to jednak kompoziční rozvržení do uzavřené-
ho venkovního prostoru, který nedává divákovi 
možnost širokého rozhledu, ale je kulisovitě ohra-
ničen. Příznačné je také motivické soustředění 
se na tichý kout, ušetřený ruchu a neklidu. Stálost 
a neměnnost akcentuje i Karsova práce se svět-
lem, výrazně odlišná od francouzských impresio-
nistů, kteří byli fascinováni proměnami atmosféric-
kých jevů, slunečním svitem rozleptávajícím pevné 
obrysy tvarů. Cit pro střízlivou realitu, jenž se tu 
manifestuje, zůstane navždy podstatou malířova 
výtvarného názoru.

Významný  
česko-francouzský malíř
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EBERL FRANTIŠEK ZDENĚK
(1887–1962)

Na divanu (Akt zezadu)
kolem 1929
olej, plátno
60 × 74 cm
sign. LD F. Eberl

na rubu štítek s popisem díla

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

130 000 Kč

VYSTAVENO
Galerie Barreiro, Paříž, 1929

Galerie Barreiro, Paříž, 1932

Musée de Montmartre, Paříž, 1987

UVEDENO:
Gerald Weinpolter, Miriam Forster, Francois Zdenek Eberl, 
online catalogue raisonné (soupis díla), no. 297 („Rückenakt“)

Nepřehlédnutelná 
osobnost pařížského 
Montmartru
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Posuzovaný obraz „Na divanu (Akt zezadu)“ 
je autentickým, smyslně laděným a mis-
trně klasicky vystavěným dílem Františka 
Zdeňka Eberleho, umělce mezinárodního 
renomé, představitele slavné „École de 
Paris“, „bohéma z Montmartru“, který pře-
vážnou část svého života prožil v Paříži, 
a jehož jméno bylo v době největší slávy 
zařazováno po bok jeho osobních přá-
tel, jako byli dokonce sám Pablo Picasso, 
Amedeo Modigliani či Maurice de Vlaminck.

František Zdeněk Maurice Augustin Eberl 
se narodil roku 1887 v Praze v rodině vyšší 
střední třídy se švédskými a francouz-
skými kořeny. Jeho otec byl ředitelem 
Krajské banky v Praze a starostou měst-
ské části Smíchov, který svému synovi 
zabezpečil šťastné dětství. Umělecký 
talent mladého Františka se projevil velmi  
brzy, roku 1903 byl přijat na Akademii 
výtvarných umění k prof. Bukovacovi, 
kde se sešel s nejvýznamnějšími osob-
nostmi nastupující generace (E. Filla, 
B. Kubišta, B. Feigl ad.). Nepobyl tam však 
dlouho, neboť se ukázalo, že jeho tvůrčí 
temperament je s konzervativní výukou 
neslučitelný, opouští tedy Prahu a ces-
tuje po Evropě. Nakonec se v říjnu roku 
1904 zapíše na Akademii výtvarných 
umění v Mnichově. Během studií podnikne 
cesty do Švédska, Dánska a Holandska. 

Roku 1909 má svou první samostat-
nou výstavu v Domě umělců v Praze 
(Rudolfinum). Po absolutoriu setrvá Eberl 
na mnichovské akademii v pozici pedagoga; 
vystavuje jako člen Mnichovské secese. 
Negativní reakce na vydání několika politic-
kých kreseb kritických k bavorské šlechtě 
však způsobí, že Německo opustí a roku 
1911 se usadí v Paříži, kde se naturalizuje.

Za první světové války vstoupil Eberl 
do Československých legií, vytvářel kari-
katury, plakáty a letáky. Rok a půl bojo-
val na frontě, byl však těžce raněn.

Meziválečná doba představuje obdo-
bí autorovy největší tvůrčí slávy. Eberl, 
od roku 1920 používající jako francouz-
ský občan jméno François Maurice Eberl, 
nalézá své podporovatele a mecenáše, 
galeristy (vystavuje v galerii Bernheim-
Jeune i u legendární Berthe Weillové) 
stejně jako slavné přátele. Kouzlo zla-
tých dvacátých let se projevuje i v jeho 
soukromém životě. Spolu se svou ženou 
Fridou „Ellie“ z Dánska tvoří nepřehlédnu-
telnou součást dobové pařížské excen-
trické bohémy – závodí s vozy Bugatti, 
chová exotická zvířata. Roku 1928 je 
Eberl jmenován rytířem Čestné legie.

Od roku 1930 tráví letní měsíce v Monaku. 
Během druhé světové války se připo-
juje k francouzskému odboji, tvoří opět 
politické karikatury, podílí se na pomoci 
Židům. Po válce se vrátil do svého paříž-
ského atelieru, často však pobýval nadále 
v Monaku, které se stalo jeho druhým 
domovem a kde se zapojil do tamního kul-
turního života a stal se čestným občanem.

Mezi hlavní předmět Eberlova tvůrčího 
zájmu patřil pařížský pokleslý život v celé 
své živelnosti, fascinovala ho noční atmo-
sféra Montmartru s prostitutkami, hazard-
ními hráči, drogově závislými a alkoholiky. 
Asi nejvíce ho však proslavily smyslné 
akty – posuzovaný obraz je jedním z nich.

„Na divanu (Akt zezadu)“ je Eberlovým 
dílem nepopiratelných výtvarných kva-
lit, v němž se odkazy ke klasické, salónní 
malbě rafinovaně snoubí s moderní obrazo-
vou výstavbou senzuálnějším, pastóznějším 
rukopisem v duchu dobového smyslového 
realismu. Sugestivní kolorit, vyznačují-
cí se štědrým použitím zemitých barev, 
ztlumených jakoby do „galerijního tónu“, 
je pro autora na výsost typický. Tajemná, 
elegantní dáma usazená na divanu zády 
k divákovi brilantně vystihuje romantickou 
atmosféru bohémské Paříže dvacátých let.
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JUSTITZ ALFRED
(1879–1934)

Zátiší s koroptví a zeleným 
citronem
1925
olej, vrypy, plátno
38 × 46 cm
sign. PN A Justitz

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

180 000 Kč

PROVENIENCE
získáno z pozůstalosti významného sběratele 
umění, Francie

VYSTAVENO
Alfred Justitz, Soubor olejů a kreseb, CXIX. 
Výstava SVU Mánes, Síň Mánesa, Praha,  
5. 1. – 26. 1. 1927, č. k. 41

Posuzovaný obraz „Zátiší s koroptví a zeleným 
citronem“ je autentickým, velmi vzácným, vrchol-
ným dílem Alfreda Justitze, významného přísluš-
níka zakladatelské generace českého moderního 
umění, jehož malířská práce byla výrazem jeho 
lidské noblesy. Jeho tvorba, jež patří ke klasic-
kým hodnotám české malby dvacátého století, 
vyrůstala z poznání tradic, navazovala na odkaz 
české a evropské malby od baroka přes romanti-
smus a postimpresionismus, opírala se o aktuální 
vývojové proudy jako kubismus a neoklasici-
smus. Justitz byl od počátku solitérem, takže 
se v mládí nepřidružil ani k Osmě, ani ke členům 
pozdější Skupiny výtvarných umělců. Na počát-
ku dvacátých let se však dostal do kontaktu 
s Tvrdošíjnými – jejich úsilí vytvořit osobitý domá-
cí projev na bázi evropského umění mu bylo více 
než blízké. Vystavoval s nimi jako host v letech 
1921 a 1923. Přátelství navázané tehdy s Václavem 
Špálou a dalšími přetrvalo i v letech následujících.

Obraz je neobyčejně krásným Justitzovým 
dílem z období poloviny dvacátých let, kdy autor 
stál na vrcholu svých tvůrčích sil – vyzbrojen 
talentem, zkušenostmi a nezměrnou vůlí. „Zátiší 
s koroptví a zeleným citronem“ je prostoupeno 
duchem derainovského moderního klasicismu, 
neobyčejnou kompoziční rovnováhou a pro-
myšlenou stavebností. Inspirace dílem André 
Deraina sílila u Justitze především po roce 1923, 
kdy navštívil Paříž.

Lyrický tón ovládá nejen výraz, ale i delikátní 
barevné ladění posuzovaného plátna – lomené 
tóny dosahují velmi noblesních odstínů. Tento 
komorní obraz nese navzdory převládajícímu 
klasicistnímu ladění jemné ozvuky kubistické 
zkušenosti – autor pohlíží na ztvárněné předměty 
jako na věci své vlastní představy, svého vnitřně 
přetvářeného světa. 
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KARS JIŘÍ (GEORGES)
(1880–1945)

Ležící akt  
(Nora Berta Kars)
1943–1944
olej, lepenka
37,5 × 45 cm
sign. PN Kars, na rubu Georges Kars 1943-1944

na rubu přípis autorem: Nora Berte Kars a razítko: 
Racher and Co., Zürich

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

280 000 Kč

PROVENIENCE
sbírka moderního umění, Švýcarsko

Posuzovaný obraz „Ležící akt (Nora Berta Kars)“ 
je originálním, smyslně rozkošným a neobyčejně 
koloristicky vypointovaným komorním dílem Jiřího 
(Georga) Karse, evropsky proslulého malíře, který 
se usadil na Montmartru a stal se představitelem 
slavné Pařížské školy (École de Paris), rytíře čest-
né legie a nejvýznamnějšího kralupského rodáka.

Do krásného komorního dílka, v němž se malíř 
výtvarně syntetickou a fauvisticky nesmírně svěží 
formou vyznal z lásky ke svému preferovanému 
modelu – své manželce (Nora Berta Karsová, 
rozená Braunová /zemř. 1965 v Paříži/, pocházela 
z Jihlavy. Kars se s ní oženil okolo roku 1908), 
myšlenky na nezměrná utrpení, vyvolaná ve světě 
nejstrašnější válkou, nepronikly. Jako by si jím 
chtěl Jiří Kars uchovat vzpomínku například 
na horké letní dny ve španělském letovisku Tossa 
de Mar, kde manželé v první polovině třicátých let 
prožívali chvíle štěstí a prosluněné pohody.

Jiří Kars patří k zakladatelskému pokolení české-
ho moderního umění, ale nestudoval na pražské 
Akademii, ani se neúčastnil společných generač-
ních vystoupení. Jeho tvůrčí cesta byla zpočátku 
šťastnější než mnohých současníků, neboť netrpěl 
hmotnými starostmi a mohl se s plnou energií 
věnovat studiu malířství v Mnichově a Španělsku. 
Svůj druhý domov záhy nalezl v Paříži, která byla 
v prvních desetiletích dvacátého století centrem 
mezinárodního uměleckého dění. Hodnotou svých 
prací i přátelskými vztahy se zařadil do intelektu-
ální společnosti kolem velikánů jako byli Picasso, 
Braque, Gris, Chagall, Derain a Utrillo a teoretiků 
nových uměleckých tendencí jako Apollinaire, 
Jacob, Salmon či Raynal.

Přestože jeho vývoj probíhal do značné míry 
mimo domácí prostředí, vždy pozorně sledoval 
umělecké a kulturní dění ve své vlasti, pravi-
delně do Čech zajížděl a vystavoval a v roce 
1938 se pokusil o trvalý návrat do Prahy. S vel-
kým odhodláním šel svou vlastní tvůrčí cestou, 
na které dosáhl významných úspěchů a uznání, 
a dodnes je v zahraničí považován za jednoho 
z nejznámějších českých umělců.

„Jediné na čem záleží, 
je člověk“
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FILLA EMIL
(1882–1953)

Zátiší s ovocem, pohárem 
a lahví oleje
1925
olej, plátno
58 × 70,5 cm
sign. LN Emil Filla 25.

konzultováno s prof. Jaromírem Zeminou

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

6 800 000 Kč

PROVENIENCE: 
První majitelka Věra Gibiánová – Praha, která 
obraz zakoupila přímo od Emila Filly. 
Věra Gibiánová a její manžel Dr. Richard 
Gibián si nechali v letech 1927–1929 v Praze 
– Bubenči postavit dnes slavnou, rozlehlou 
funkcionalistickou vilu navrženou architektem 
Jaromírem Krejcarem. Richard Gibián pracoval 
v polygrafickém průmyslu a obchodoval 
s polygrafickou technikou. Pro svou náklonnost 
k modernímu stavebnictví si zvolil architekta, 
který v té době patřil k těm nejprogresivnějším. 
Vybraný vkus prokázala i jeho žena při výběru 
posuzovaného obrazu od Emila Filly.

Provenience konzultována s panem Františkem 
Krejčím (majitel autorských práv Emila Filly)

REPRODUKOVÁNO
v monografii (Venera) Emil Filla, Brno 1936, 
vyobrazení str. L (50)

Posuzovaný obraz „Zátiší s ovocem, pohárem 
a lahví oleje“ je autentickým, prvotřídním, neo-
byčejně krásným dílem Emila Filly, vrcholného 
představitele české výtvarné avantgardy mezi-
národního významu, jenž patří mezi legendy 
našeho moderního umění. Filla od počátku vynikal 
jako mimořádně citlivý malíř, mistrně zvládající 
všechny technické finesy, který pohotově reago-
val na dobové výtvarné i myšlenkové podněty. 
Zatímco jeho první „osudové setkání“ bylo roku 
1905 s dílem Edvarda Muncha, rozhodující se pro 
něj stala tvorba Pabla Picassa. Emil Filla měl dar 
malovat lehce jako málokdo z českých moderních 
umělců. Bezprostřední smyslovost však zkultivo-
val řádem výtvarného zákona, jímž byl kubismus. 
Otázka výtvarného tvoření pro něj nikdy nebyla 
jen záležitostí suverénního ovládání štětce, vir-
tuózním gestem, k čemuž by jej jeho schopnosti 
mohly svádět, ale vyjádřením hlubších filozofic-
kých a psychických obsahů a později i nepřímých 
politických apelů. Jeho silné intelektuální založení 
a úctyhodná sečtělost z něj učinily ojedinělou 
kulturní osobnost své doby, obdařenou zvláštním 
fluidem vážnosti a význačnosti. Fillova výjimeč-
nost spočívá jak v hodnotě jeho přínosu moderní-
mu umění, tak ve spojení výtvarné tvorby s teorií 
umění a organizací uměleckého života.
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Emil Filla se narodil roku 1882 v Chropyni 
u Kroměříže do rodiny železničního úředníka. 
Dětství prožil v Brně, kde také absolvoval obchod-
ní školu a pracoval jako úředník pojišťovny. Toto 
zaměstnání ho však naprosto nenaplňovalo, 
a proto po několika měsících odešel do Prahy. 
Od roku 1903 studoval na Akademii výtvarných 
umění. Po třech letech však školu kvůli konvenč-
ním metodám výuky opustil. Stal se členem sku-
piny Osma, s níž vystavoval v letech 1907 a 1908. 
Z této doby pochází jeho expresionistické práce, 
ovlivněné zejména dílem Edvarda Muncha. V roce 
1909 vstoupil do Spolku výtvarných umělců 
Mánes, jehož byl členem – s krátkou přestávkou 
v době působení ve Skupině výtvarných umělců 
(1911–1914) – až do své smrti.

Od roku 1910 narůstalo jeho zaujetí kubis-
mem a rozkladem plochy. Definitivní přimknutí 
se k tomuto směru se v jeho tvorbě odehrálo roku 
1912. O rok později vznikla jeho první kubistic-
ká plastika. Za první světové války obohatil Filla 
analytický kubismus ve své osobité modifikaci 
poučením z holandského zátiší sedmnáctého 
století. Ve dvacátých letech se jeho tvorba roz-
víjela ve dvou vzájemně se propojujících liniích, 
organičtější a konstruktivnější. Obě tyto tendence 
splynuly v neobyčejně svobodném výrazu série 
zátiší. Do lyricky vyznívajících děl druhé poloviny 
dvacátých let a počátku let třicátých zasáhl auto-
rův obnovený zájem o figuru, vnímanou a viděnou 
v podstatných rysech její živočišnosti. Nového 
expresivního výrazu, zdůrazněného tvarovými 
deformacemi, dosáhla Fillova tvorba od poloviny 
třicátých let, v souvislosti s reakcí na ohrožení 
evropské kultury německým nacismem. Do osu-
dového boje s jeho projevy se Filla dostal jako 
vězeň německých koncentračních táborů v letech 
1939-1945. Po přetrpěných útrapách a roční 
rekonvalescenci se vrátil k malířskému stojanu 

a s novým přílivem vitality a tvůrčího chtění roz-
víjel všechny námětové oblasti, které byl nucen 
opustit: na jedné straně zátiší – malé skvosty 
nádherně provedené v barevné hmotě, na straně 
druhé monumentální obrazy na témata sloven-
ských lidových písní, ale také další figurální práce, 
v nichž navázal na přerušenou linii velkého cyklu 
třicátých let.

V polovině dvacátých let dospívá Filla ve své 
práci k neobyčejné malířské a koloristické virtu-
ozitě, zasluhující si „všechna chválivá adjektiva“ 
(B. Markalous). Autor dovádí syntetický kubismus 
až na pokraj tzv. „čisté malby“ ve smyslu absolutní 
výtvarné estetizace obrazové plochy. Toto plodné, 
vrcholné tvůrčí období, v němž vzniká posuzo-
vané dílo, je spoluurčeno i šťastnou konstelací 
jeho osobního života: v roce 1924 byla dokon-
čena stavba Fillovy a Krejčího dvojvily v Praze 
– Střešovicích podle návrhu architekta Pavla 
Janáka. Přestože se malíř zadlužil hypotékou, jeho 
obrazy po roce 1925 oplývaly nevídanou bohatostí 
forem a zářily akcentovanou barevnost, která jako 
by přímo potvrzovala jeho radost z nového domo-
va a působení v novém, prosluněném ateliéru.

„Zátiší s ovocem, pohárem a lahví oleje“ je 
bezesporu jedním z výtvarně nejrozehranějších 
a nejpromyšleněji koncipovaných, jaké se z toho-
to období v poslední době na uměleckém trhu 
objevilo. Setkáváme se tu s nádhernou polyfonií 
vztahů přehodnocených prvků reality, viděných 
syntetickou kubistickou optikou, které se do sebe 
přesně vklíňují a vytvářejí určitý obrazový „příběh“. 
Emilu Fillovi se zde podařilo rozehrát jedinečné 
„theatrum rerum“ – „divadlo věcí“, jež mají svou 
situovanost v reálném světě, a přece jsou v něm 
nezakotveny a podněcují divákovu schopnost 
poetického vnímání.
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Posuzované dílo „Zátiší s lahví a banánem“ 
je autentickou, kreslířsky suverénní, lyricky 
kubistickou prací Emila Filly, vůdčí osobnosti 
české avantgardy, bez jejíž mnohostranné tvůrčí 
aktivity si nelze středoevropskou kulturu dvacá-
tého století představit. Filla byl neobyčejně vše-
stranným umělcem – malířem, kreslířem a grafi-
kem, zároveň ale i sochařem, teoretikem, znalcem 
a sběratelem umění, redaktorem a organizátorem 
českého výtvarného života v době mezi dvěma 
světovými válkami. Byl kolosální figurou, která 
po počátečním expresivním období zůstala celo-
životně věrná kubistické estetice, byla ji schopna 
modifikovat a v jejím rámci zkoumat rozličné 
eventuality ztvárnění skutečnosti.

Doba, kdy vzniká posuzované dílo „Zátiší s lahví 
a banánem“, patřila k mimořádně šťastné-
mu období, jež lze označit za jeden z vrcholů 
Fillových tvůrčích a životních sil. Roku 1932 bylo 
malíři padesát let a své jubileum oslavil soubor-
nou výstavou v SVU Mánes v Praze. Téhož roku 
se zúčastnil významné mezinárodní přehlídky 
Poesie 1932 (konané tamtéž), na níž se české 
veřejnosti představili domácí a zahraniční uměl-
ci se vztahem k surrealismu. Kamil Novotný 
se v úvodu katalogu zmínil i o Fillově účasti: 
„Výstava nepatří jen surrealistům. Účastní se jí 
také Paul Klee a z našich malířů Emil Filla, tedy 
padesátníci, ale padesátníci mladistvě nepokojní, 
které přes rozdíly formální spojuje potřeba lyrické-
ho smyslu a obsahu v obraze“.

„Zátiší s lahví a banánem“ je krásným příkladem 
Fillova tvarového a barevného „kouzelnictví“, 
adaptovaného na komorní výsek všední reality. 
Vincenc Kramář charakterizoval autorova zátiší 
tohoto typu výrazem „pohoda smyslů“. Fillův pří-
stup k uměleckému dílu totiž nebyl zdaleka čistě 
racionální. Spíše naopak: většinou u něj převa-
žoval bytostný senzualismus a radost ze života. 
Toužil po harmonii snad tím více, že se mu jí 
v různých obdobích a z různých důvodů nedostá-
valo, nebo cítil její ohrožení.

12

FILLA EMIL
(1882–1953)

Zátiší s lahví a banánem
1933
akvarel, karton
39,5 × 49 cm (výřez)
sign. PD Emil Filla 33

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

160 000 Kč

Suverénní dílo 
lyrického kubismu
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KUPKA FRANTIŠEK
(1871–1957)

Abstraktní kompozice
kvaš, karton
25,5 × 19,5 cm
sign. PD autorské pozůstalostní razítko Kupka

na rubu štítek ateliér Jean–Louis Verdié, Paris, 
odborná expertiza Pierre Brullé

900 000 Kč

Zde nabízené dílo, posudkem Pierra Brullé dato-
váno do čtyřicátých let, lze považovat za jednu 
z Kupkových studií pro tzv. „Sérii C“ (Kontrasty), 
která vznikla v rozmezí let 1935–1946.

Tyto obrazy byly poprvé a naposled společně 
vystaveny roku 1946 v pražském Mánesu. Díky 
jejich společným rysům – překrývajících se a kři-
žujících se rovin a ploch – můžeme sledovat 
Kupkův vývoj ke zcela oproštěným geometrickým 
formám.

Zde nabízená studie tak oznamuje principy 
Kupkovy nové tvorby, kdy ač se v díle „nic neděje“ 
– v porovnání s dynamickými, barokně iluzorními 
Kupkovými cykly například z Organického nebo 
Mechanického období – i přesto je dílo plné napě-
tí, jenž autor mistrovsky udržel v takové poloze, 
že celek vytváří dojem naprosté rovnováhy.

Kupkův obrat od mašinismu k čisté abstrak-
ci doprovázela mimo jiné jedna velká událost. 
Jednalo se o rok 1931, kdy se v Paříži zformovalo 
hnutí Abstraction-Création. Téhož roku Kupka 
v dopise napsal: „Velkým vzpružením pro mne 
bylo vidět v poslední době utvoření spolku uměl-
ců, kteří zcela fanaticky hlásají, že se nesmí nic 
dle přírody malovat ani cokoli představovat. Zase 
se musí dělat čisté umění. To pro mne je ohrom-
ný úspěch, neboť se to může brát jako potvrzení 
idejí, jež již po devatenáct let hájím a uplatňuji.“ 
O pár měsíců později dodal: „Mašiny jsem složil 
do kouta, dělám zase jen čistě abstraktní […].“

Obecně lze říci že dílo Františka Kupky, jednoho 
z nejvýznamnějších malířů 20. století, je svou 
povahou hluboce introvertní. Myšlenka a téma 
vždy předcházejí formu. Kupkovu tvorbu proto 
lze vnímat jako umělcův výraz nejvyšší koncentra-
ce myšlenek.

„Mašiny jsem složil 
do kouta, dělám zase 
jen čistou abstrakci“



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ  |  43



44  |  1. ART CONSULTING

14

VOBECKÝ FRANTIŠEK
(1902–1991)

Zátiší s aktem
1932
olej, plátno
78 × 98 cm
sign. LD Vobecký 1932

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

380 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka, Praha

VYSTAVENO
František Vobecký – Obrazy 1926–1966, Nová síň, 
Praha 2015

REPRODUKOVÁNO
František Vobecký, Obrazy 1926–1966, nestránkováno

Prague Auction, Praha 2015

Posuzovaný obraz „Zátiší s aktem“ je autentickým, 
reprezentativním a bravurně malířsky rozehraným 
dílem Františka Vobeckého, malíře a fotografa, pozo-
ruhodné osobnosti českého umění mezi dvěma svě-
tovými válkami, generačního souputníka Františka 
Muziky, Jana Baucha či Aloise Wachsmana. Jeho dílo 
bylo znovuobjevováno s novým zájmem o avantgardní 
tendence od šedesátých let 20. století. Do kontextu 
české meziválečné avantgardy zařadil Vobeckého 
tvorbu poprvé František Šmejkal na významné výsta-
vě „Lyrický a imaginativní kubismus 1926–1935“ 
v Domě umění města Brna v roce 1983.
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Nejvíce ceněná je autorova výtvarná práce z let 
1926–1938, z období, kdy přijímal různorodé pod-
něty a neměl zábrany ani vůči využití netradičních 
výtvarných prostředků (asambláž, fotomontáž). 
Výrazně ho ovlivnila francouzská zkušenost, když 
v letech 1926–27 žil v Paříži, kde navštěvoval 
Academie Colarossi a Academie de la Grande 
Chaumière a důvěrně poznal tvorbu tamějších 
nejproslulejších autorů (Picasso, Braque, Matisse, 
Derain ad.). Vobeckého tematika byla vždy osob-
ní, maloval motivy, ke kterým měl důvěrný vztah. 
Tvorbu vnímal jako „požitek z malby“, zajímalo 
a přitahovalo ho to, co „září krásou a je nabito 
životem“. Charakter Vobeckého talentu vystihuje 
jeho vřelý vztah ke smyslové realitě a osobitá 
malířská vytříbenost.

V době, kdy Vobecký vytváří posuzovaný obraz, 
se v pražském Mánesu konala významná výstava 
s mezinárodní účastí, „Poesie 1932“. Členem SVU 
Mánes se Vobecký stal o rok předtím (1931), ale 
na této výstavě nebyl zastoupen. Nemáme dolo-
ženo, zda vůbec o účast usiloval či jen neprošel 
velmi přísnou jury (Toyen, Muzika, Makovský), 
podobně jako např. František Hudeček. Dnes 
vnímáme řečiště avantgardy mnohem šířeji. 
Podstatné však je, že Vobecký byl výrazně ovliv-
něn programem poetické malby, který spojoval 
celou generaci. Příznačná jsou jeho slova citova-
ná Jaromírem Pečírkou v katalogu jeho výstavy 
v Galerii Československého spisovatele (1958): 
„Malířství je kreslená poezie, říká Vobecký.“

V posuzovaném obrazu „Zátiší s aktem“ se brilant-
ně projevuje autorova francouzská lekce, poučení 
pozdním organickým kubismem, které umožnilo 
svobodné zacházení s tvary. Vobecký zde skvěle 
slučuje dvě heterogenní témata, element statický 
– zátiší a dynamický – voluminózně cítěný ženský 
akt, v naprosto přesvědčivý celek. Smysl obrazu 
spočívá v syntéze. Jednotlivé kompoziční prvky 
jsou podány znakovitě, bez modelace, rychlou 
a kresebně suverénní prací štětce. Zátiší a žena 
– to byly Vobeckého dvě hlavní malířské radosti, 
přednesené čistě a z hloubky prožitku.
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ŠÍMA JOSEF
(1891–1971)

Krajina z Brie
1934
uhel, tempera, karton
60 × 87 cm
sign. PD Šíma 34 -

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

2 200 000 Kč

PROVENIENCE
význačná sbírka, Brno

Posuzovaný obraz „Krajina“ je autentickým, 
navýsost typickým dílem osvobozené imagi-
nace Josefa Šímy, jedné z největších postav, 
jež pro historii ustálily podobu našeho moder-
ního umění, autora, který propojil českou 
a francouzskou avantgardu a jehož tvorba 
se vyznačuje neobyčejně osobitou poetikou, 
jež nesplynula se surrealismem, ale vázala 
se k filozofii skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra).

Užitá technika tempery, prosta přemaleb 
a pastózních nánosů, tu svou subtilní podsta-
tou podtrhuje malířem vystavěný imaginární 
prostor věčné metamorfózy a permutace. Divák 
tak má při kontemplaci posuzovaného obrazu 
dojem, jako by se krajinné formy jen na chvíli 
ustálily v dané podoby. „Za chvíli nejen změní 
své seskupení, ale počnou se rozplývat, aby se 
opět ustálily v útvary zcela jiné“ (M. Lamač). 

„Nejcennější ze všech 
duševních stavů je stav 
neutuchající zvědavosti, 
duševní pochybnost 
a stálý kritický postoj 
vůči vlastnímu já.“

48  |  1. ART CONSULTING
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Josef Šíma se narodil v roce 1891 
v Jaroměři ve východních Čechách 
do umělecké rodiny – jeho děde-
ček byl kameníkem, otec profeso-
rem kreslení. Nejprve studoval na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze, 
v letech 1911–1914 na Akademii 
výtvarných umění u profesorů Jana 
Preislera a Vlaha Bukovace. V letech 
1913 až 1915 byl zároveň studentem 
pozemního stavitelství na brněnské 
technice, kde se roku 1919 stal asi-
stentem. Zanedlouho (1920) odjel 
do Francie, kde přijal místo ve firmě 
zabývající se výrobou kostelních oken 
na pozici kreslíře. Pracoval v letovisku 
Hendaye na francouzsko–španělské 
hranici. Spolu s ním odcestoval i archi-
tekt Bedřich Feuerstein, který získal 
stipendium francouzské vlády. V září 
roku 1921 však Šíma pracovní poměr 
rozvázal a odjel do Paříže, kde našel 
zaměstnání v ateliéru Louise-Denise 
Germainové. S její dcerou se později 
ožení a získá francouzské občan-
ství. Paralelně udržuje čilý kontakt 
s rodnou zemí, vystavuje se skupi-
nou Devětsil, jejímž členem se stává, 
přispívá do avantgardních časopisů, 
překládá francouzské autory, pomáhá 
organizovat výstavy. V období až do 
druhé světové války je svou rozsáhlou 
aktivitou zapojen současně do fran-
couzského i českého výtvarného dění.

Josef Šíma začínal svou malířskou 
dráhu v prvních poválečných letech 
obrazy s civilistní tematikou, které byly 
po jeho odjezdu do Francie vystřídány 
krátkým obdobím experimentování 
v oblasti výtvarné formy. V letech 
1922–1924 maloval lyrické evokace 
pařížských ulic, nábřeží a přístavů, 
v nichž se odrážela atmosféra rodícího 
se poetismu. Na krátký čas se přiblížil 
geometrické abstrakci, aby ho poslé-
ze zaujal rodící se surrealismus se 

svými sondami do hlubinných vrstev 
lidské psychiky. Tehdy začíná hledat 
malířský ekvivalent pro svůj vlastní 
vnitřní svět. Do jeho obrazů vstupují 
prvky svobodné imaginace, arche-
typální formy krystalu, kosmického 
vejce, ženského torza. Jeho poetika 
se plně vyhraňuje v kontaktu s mladý-
mi filozofujícími básníky, s nimiž roku 
1927 zakládá skupinu Le Grand Jeu 
(Vysoká hra).

Šímovým celoživotním výtvarným 
tématem se stalo vědomí jednoty 
světa, jak mu ji jednoho dne odhali-
lo magické světlo kulového blesku. 
Týž základ mají i autorovy lyrické 
krajiny z třicátých let. V poslední 
fázi svého díla po roce 1950 navá-
zal na své předválečné krajiny, které 
převedl do nové, oproštěnější podo-
by. Jejich hlavní námět představuje 
světlo: světlo jako energetická matérie 
a psychická realita.

Historik umění František Šmejkal, 
autor nejvýznamnější monogra-
fie o Josefu Šímovi (1988) napsal: 
„Šímova tvorba nemá žádnou vlast-
nost, která by odpovídala překotnému 
rytmu dnešní doby a jejím tisícerým 
proměnlivým tvářím. Nepoddává se 
na první pohled, není nápadná, nešo-
kuje, nikoho nepřipomíná, nedožaduje 
se pozornosti zvláštní technikou nebo 
novými materiály. Zdá se, že nic nepo-
pírá. Prostě existuje.“ Právě takovými 
slovy lze charakterizovat i posuzo-
vaný obraz, právě taková existence 
je Šímově „Krajině“ vlastní. Jakoby 
se tu všechny gravitační principy roz-
plynuly a proměnily jednotlivé krajinné 
komponenty v dematerializované troj-
klanné plány. Mraky a země se prostu-
pují, nebeské se stýká s pozemským. 
Levitující formy ustavují harmonickou 
rovnováhu vzájemně vyvážených sil.
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KUPKA FRANTIŠEK
(1871–1957)

Bez názvu
kolem 1938
kvaš, karton
23,5 × 26 cm
sign. PD Kupka

odborná expertiza Pierre Brullé, přiložen certifikát 
francouzského ministerstva kultury

650 000 Kč

František Kupka (1871–1957), zakladatel světového 
abstraktního malířství, je považován za nejvý-
znamnějšího českého moderního malíře 20. století.

Kupka se stal v roce 1931 zakládajícím členem 
skupiny Abstraction-Création a v roce 1936 
byla jeho díla zařazena na výstavu Kubismus 
a abstraktní umění v Muzeu moderního umění 
v New Yorku a v pařížské Jeu de Paume.

Kompozičně velmi povedený kvaš z roku 1938 
o rozměrech 23,5 × 26 centimetrů patří k sérii 
nejvýznamnějších děl Františka Kupky, které 
tvořil s přestávkami mezi lety 1935 až 1946 
během pobytu ve francouzském Beaugency. 
Při tvorbě těchto děl se inspiroval architekturou.

Ranné práce této série obsahují komplexní vzory 
a vyznačují se svěžími barvami. Kupka takto 
postupně rozpracovával motiv pohledu do hloub-
ky obrazu, který se před divákem rozevírá ve vzá-
jemně se překrývajících prostorových plánech.

Jedná se o mimořádně působivé dílo, které 
je jednou ze studií ke Kupkově slavnému 
cyklu Elevation. Intenzifikace svislého pohybu, 
dojemná lehkost a čistota, barevná harmo-
nie a tvarové vyvážení z něj dělají sběratel-
sky exkluzivní a výtvarně virtuózní práci.

52  |  1. ART CONSULTING

Virtuózní studie 
zakladatele světového, 
abstraktního malířství
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FOLTÝN FRANTIŠEK
(1891–1976)

Kompozice
1938
olej, plátno
82 × 65,5 cm
sign. na rubu Foltýn B

odborné expertizy PhDr. Rea Michalová, Ph.D. 
a PhDr. Jiří Hlušička

1 500 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka klasického moderního umění, 
Brno

Posuzovaný obraz „Kompozice“ je autentickým, 
reprezentativním, lyricky laděným abstraktním 
dílem Františka Foltýna, autora, který se na pře-
lomu dvacátých a třicátých let dvacátého století 
jako jeden z mála českých malířů zabýval proble-
matikou nefigurativní malby se zaujetím a důsled-
ností, které mu přinesly mezinárodní uznání; 
umělce, který vystavoval s takovými osobnostmi 
světového významu jako Vasilij Kandinskij, Piet 
Mondrian či Fernand Léger.

Foltýnovo rané dílo, v němž realizoval svébytnou 
syntézu expresionismu, kubismu a magické-
ho realismu, bylo spjato zejména s prostředím 
košické avantgardy. Foltýn žil v letech 1918–1923 
na Slovensku, zprvu v Bratislavě, později pře-
vážně v Košicích, odkud podnikl několik cest 
na Podkarpatskou Rus. Mezinárodní scénu nefi-
gurativního umění obohatil osobitým přínosem 
v letech 1924–1934, kdy pobýval v Paříži, stal 
se členem geometricky orientované umělec-
ké skupiny „Cercle et Carré“ a vzápětí vstoupil 
na půdu mezinárodního uskupení „Abstraction-
Création“. Svůj nejvlastnější styl našel v kompo-
zičním systému, který lze označit jako organickou 
(biomorfní) abstrakci.

Kompoziční systém  
organické, biomorfní 
abstrakce
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František Foltýn se narodil roku 1891 v Královs-
kých Staších na Šumavě. Jeho dětství neby-
lo jednoduché – záhy ztratil rodiče. Naštěstí 
se ho s jeho sestrou ujala babička. Výtvarný 
talent ho nejprve přivedl do učení malířem 
porcelánu. Od řemesla však vzhlížel k umě-
lecké tvorbě. Jeho sen se konečně splnil roku 
1913, když byl přijat na Uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze k prof. A. Hofbauerovi a E. Dítěti. 
Tento sen však neměl bohužel dlouhého trvá-
ní. Vypukla první světová válka a Foltýn musel 
narukovat. Účastnil se bojů v Rusku a Albánii.

Po válce se usadil na Slovensku, kde jeho malba 
prošla výrazným vývojem. V roce 1922 se podílí 
na založení brněnské odnože Skupiny výtvarných 
umělců. Koncem roku 1923 odjíždí do Paříže, 
kde setrvá přes deset let. Tam se cele oddá 
problematice „peinture pure“, „čisté malby“.

V Mekce umění pobýval Foltýn v době, kdy 
se znovu stala centrem mezinárodní umělec-
ké avantgardy, prožíval to, o čem mnozí čeští 
tvůrci jen snili a o čem se jen sporadicky dozví-
dali z časopisů. Studoval na akademiích Julian 
a Grande Chaumière, přátelil se se Štyrským 
a Toyen, kteří byli v druhé polovině dvacátých 
let v Paříži rovněž. Jejich nově proklamovaný styl 
artificialismus Foltýna v počátcích jeho cesty 
k nefigurativnímu tvarosloví výrazně ovlivní. 
Současně svůj zájem o zákonitosti abstrakt-
ní malby prohlubuje pod vlivem společnosti 
kolem Galerie Aux Sacré du Printemps, kde měl 
možnost roku 1927 uspořádat výstavu, a jejích 
vůdčích osobností Michela Seuphora a Paula 
Derméeho. Tento okruh ho potom přivádí do sku-
piny „Cercle et Carré“ (1930), jejímž programem 
bylo „zlidštit geometrii a geometrizovat lidské“. 

Roku 1931 spoluzakládá umělecké sdruže-
ní „Abstraction – Création“, jehož jádro tvořily 
osobnosti mezinárodní avantgardy jako H. Arp, 
R Delaunay, N. Gabo, A. Gleizes, L. Moholy-
Nagy či T. van Doesburg, z Čechů F. Kupka 
a J. Jelínek. František Foltýn měl tak jako 
jediný z českých umělců možnost osobně 
se účastnit jak zrodu, tak i nejslavnější éry 

druhé mezinárodní vlny nefigurativního umění. 
Za desetiletého pobytu ve Francii našel spo-
lečnou řeč s představiteli světové abstrakce.

Závěrečná etapa autorovy tvorby se datuje od jeho 
návratu do Československa (1934). Po krátkém 
hledání nového domova (Praha, Tábor) se natrvalo 
usazuje v Brně. Obnovuje své členství ve Skupině 
výtvarných umělců, v tvorbě rozvíjí orfisticky ladě-
nou abstrakci. Válka poznamená jeho dílo pronika-
vě. Pod tlakem událostí se přiklání k realistickému 
výrazu. Hlavním tématem se mu stává krajina, 
liduprázdná, v posmutnělé, potemnělé atmosfé-
ře. Stýká se Františkem Halasem, J. V. Plevou, 
řadou brněnských výtvarníků, mezi nimiž se sbli-
žuje zejména se sochařem Josefem Kubíčkem. 
Po osvobození se jeho paleta projasňuje, vznikají 
obrazy realistické i nefigurativní. Krajinné motivy 
nachází především na Českomoravské vysoči-
ně a v okolí Brna, vyhledává místa, kde se stýká 
předměstí s venkovem. V pozměněné podobě 
se vrací k abstraktním kompozicím. Ani za cenu 
dlouhotrvajícího nepochopení a existenčních potíží 
neopustí pozice svého vyhraněného uměleckého 
názoru. František Foltýn zemřel roku 1976 v Brně.

Posuzovaný obraz „Kompozice“ patří k mimořádně 
kvalitním ukázkám Foltýnovy tvorby z vrcholných 
třicátých let. Foltýnova ryzí malba v tu dobu vyús-
tila ve velkorysé, dekorativně cítěné skladby, které 
se soustřeďují k představě jakéhosi organismu, 
který má určité „jádro“ a je ohraničen zvlněnou 
linií. „Kompozice“ nese všechny charakteristické 
rysy autorovy specifické abstraktní obrazové řeči. 
Foltýn tu nechává ve volném prostoru levitovat 
dynamizované linie a typické ledvinovité, plošné 
útvary, které se částečně překrývají a prostu-
pují, vytvářejí dojem vibrace. Malíř vybízí diváka 
k dialogu. Vede jeho oko bludištěm imaginárních 
útvarů, jejichž vztahy jsou znásobeny výraznou, 
živou barevností, založenou na změkčeném kon-
trastu teplých a studených tónů. Jak uvádí Jiří 
Hlušička, v některých partiích „jsme nakloněni 
spatřovat reálie imaginárního zátiší. Záhy se však 
přesvědčíme, že tomu tak není, že šlo o máme-
ní, které je vykoupeno ryze výtvarným zážit-
kem z dobrodružství, které jsme podstoupili“.
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KRÁL JAROSLAV
(1883–1942)

Žena s děvčátkem 
a košíkem
1939
olej, plátno
60 × 45,5 cm
sign. LD Jar. Král 1939

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

480 000 Kč

PROVENIENCE
ze sbírky šéfredaktora brněnského rozhlasu, 
přiložena potvrzení o zapůjčení na výstavy

VYSTAVENO
Jaroslav Král, Výstava k 15. výročí úmrtí, Dům 
umění města Brna, únor 1957

Jaroslav Král, Výstava k 15. výročí úmrtí, Galerie 
výtvarného umění v Ostravě, březen–duben 1957

Posuzovaný obraz „Žena s děvčátkem (Žena 
s děvčátkem a košíkem)“ je autentickým, krás-
ným, vlastenecky laděným dílem Jaroslava Krále, 
jednoho z největších českých moderních umělců, 
vynikajícího figuralisty, autora, který svou působ-
ností v moravském regionu a současně nadnárod-
ním, evropským významem může být srovnáván 
například s osobností Antonína Procházky.

Posuzované dílo „Žena s děvčátkem (Žena 
s děvčátkem a košíkem)“ se řadí k významnému 
souboru pozdních autorových prací, jež charak-
terizují plasticky uzavřené pevné objemy (mající 
svůj původ v Picassových neoklasicistních obra-
zech z dvacátých let), „staromistrovská“ barevnost 
a symbolicky laděná tematika, nabývající v atmo-
sféře předválečného ohrožení výmluvných význa-
mů. Právě od konce třicátých let se v Králově 
tvorbě objevovaly ve zvýšené míře kompozice 
žen s dítětem nebo motivy rodiny, které symboli-
zovaly téma vlasti a představovaly jakési „pevné 
body“ v době ohrožení základních humanistických 
hodnot.

Celá dikce posuzovaného obrazu je typicky 
královská – zasněný výraz a současně i určitý 
smutek představují stálé atributy autorovy tvor-
by. Barevná paleta je záměrně držena v teplých, 
staromistrovsky laděných tónech, v nichž pozoru-
jeme inspiraci vrcholnou renesancí. „Žena s děv-
čátkem (Žena s děvčátkem a košíkem)“ je nesmír-
ně sugestivním obrazem, který lze považovat 
za jeden z vývojových předstupňů díla „Matka 
na útěku (Útěk z pohraničí)“ (1940).
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KRÁL JAROSLAV
(1883–1942)

Zátiší s podnosem 
a košíkem
1937
olej, plátno
57 × 77,5 cm
sign. LD Jar. Král 1937

na rubu štítek s popisem díla a štítek výstavy 
Jaroslav Král, Dům umění města Brna, 3. 12. 2014 
– 22. 2. 2015

odborná expertíza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1 600 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
114. výstava SVU Brno, Künstlerhaus, Brno,  
září–říjen 1937

katalog (monografie) Marcela Macharáčková, 
Jaroslav Král, Galerie Kodl v Praze a Muzeum 
města Brna, 2014, obr. 198, s. 465, obr. 336, s. 288 
a soupis obr. 465, s. 355

VYSTAVENO
Členská výstava SVU Brno, Mánes Praha, 1937, 
č. k. 96; 114. výstava SVU Brno, Künstlerhaus, 
Brno, 1937, č. kat. 77

Členská výstava SVU Brno, Městské průmyslové 
muzeum, Hradec Králové, č. kat. 46; SVU Brno, 
Východoslovenské muzeum, Košice, 1938,  
č. kat. 58

Jaroslav Král, životní dílo, Dům umění města Brna, 
1964; Galerie výtvarného umění v Ostravě, 1964

Oblastní galerie v Gottwaldově, 1964

Galerie Vysočiny v Jihlavě, 1964, č. kat. 87

Jaroslav Král, Dům umění města Brna, 3. 12. 2014 
– 22. 2. 2015

PROVENIENCE
ze sbírky architekta Bohumila Turečka  
(1902–1982), architekta, urbanisty a scénografa, 
významné osobnosti brněnského funkcionalismu, 
člena Klubu architektů v Praze, Syndikátu 
výtvarných umělců československých, Klubu 
výtvarných umělců Aleš v Brně, Skupiny 
výtvarných umělců v Brně, Svazu architektů 
ČSSR a umělecké rady Domu umění města Brna.

Tureček se narodil roku 1902 v Kyjově. V letech 
1921–29 studoval na České vysoké škole 
technické v Brně. Po absolutoriu působil rok 
jako asistent profesora Jiřího Krohy, následně 
byl zaměstnán v projekční kanceláři Jana 
Víška. V roce 1931 získal místo na brněnském 
stavebním úřadě, kde působil až do roku 
1946. Díky této práci se dostal k navrhování 
vodohospodářských staveb. Začátkem 30. let 
realizoval v Kyjově několik zdařilých rodinných 
domů (např. vila Rajmunda Neumayera a rodinný 
dům Stelly a Arnošta Hayekových). Pro Kyjov 
později vypracoval také regulační plán.

Kromě architektonické práce se věnoval 
i scénografii a užité grafice. V roce 1947 
si otevřel vlastní projekční kancelář, z jeho 
realizací budov rozmanitého účelu vyniká 
vila Gustava Broma. Od roku 1946 pracoval 
jako expert územního plánování Zemského 
národního výboru v Brně. Po uzavření vlastního 
ateliéru v roce 1952 vystřídal řadu zaměstnání. 
V letech 1950–52 působil na plánovacím úřadě 
Městského národního výboru v Brně, následně 
do roku 1954 na odboru územního plánování 
Krajského národního výboru v Brně. Od roku 
1954 vedl směrný územní plán při Stavoprojektu 
v Brně až do roku 1958, kdy byl zaměstnán jako 
projektant brněnských Pozemních staveb.

Od roku 2011 byl obraz ve sbírce 
Galerie Antonína Procházky, Brno
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Posuzovaný obraz „Zátiší s podnosem a košíkem 
(Zátiší s košíkem)“ je originálním, špičkovým, 
lyricky kubistickým dílem Jaroslava Krále, jedné 
z největších osobností české a moravské kultury 
první republiky, autora, jehož umělecký projev 
nezapře vazby jak k podnětům evropského kubi-
smu a neoklasicismu, tak v něm nelze přehléd-
nout duchovní návaznost na domácí tradici od 
slavných gotických madon z doby kolem roku 
1400, až po mánesovsko-alšovskou linii. Králův 
ryzí a dokonalý malířský projev, koncentrovaný 
především na témata ženských figur a zátiší, byl 
po právu označen „krásným slohem“ české malby 
dvacátého století. Umělec, na jehož skromnost 
a nenápadnost upozorňovali již jeho současní-
ci, vytvořil ojedinělé dílo, ctící klasické hodnoty, 
a přitom navýsost moderní.

Roku 1901 složil Jaroslav Král přijímací zkoušky 
na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor 
figurálního a ornamentálního kreslení. V říjnu 
roku 1904 byl přijat na Akademii výtvarných 
umění, do speciální školy prof. Vojtěcha Hynaise 
pro figurální malířství. Absolvoval v roce 1908, žil 
střídavě v Praze a v Písku. Po smrti otce (1916) se 
s rodinou stěhuje do Brna. Roku 1917 je jmenován 
pomocným učitelem kreslení na Českém státním 
gymnáziu v Brně. V roce 1919 se podílí na založení 
Klubu výtvarných umělců Aleš, o tři roky později 
na vzniku Skupiny výtvarných umělců v Brně. 
Od roku 1921 do roku 1928 vyučoval na České 
vysoké škole technické v Brně jako asistent při 
katedře technického kreslení. Po odchodu ze 
školy zintenzívnil svou angažovanost v levicových 
spolcích (Levá fronta a Ars – klub pro moderní 
umění a vědu). Jeho tvorba se vyvíjela nadále 
mezi neoklasicismem a kubismem, tendence ke 
geometrizaci a abstrahování u něj vrcholila kolem 
roku 1933. V této době maloval okouzlující zátiší 
v duchu lyrického kubismu.

Poslední léta tvorby Jaroslava Krále se nesla ve 
znamení návratu ke klasicismu. Ve vyhroceném 
společenském klimatu, v přímém ohrožení němec-

kou agresí stupňoval autor poetický obsah svých 
obrazů. Jeho aktivita v levicových spolcích nezů-
stala bez povšimnutí brněnského gestapa. Po roč-
ních útrapách a věznění umírá Jaroslav Král roku 
1942 v koncentračním táboře Osvětim.

Posuzovaný obraz „Zátiší s podnosem a košíkem 
(Zátiší s košíkem)“ je nádhernou realizací tzv. 
lyrického kubismu, mistrným dílem, v němž autor 
bravurně rozehrál svou zálibu v abstrahování 
a uplatnil volnou skladbu předmětů, jíž do umění 
kubismus vnesl.

Kolem roku 1930 došlo v tvorbě Jaroslava Krále 
k názorovému zvratu, kdy vedle obrazů s figurální 
tematikou se malíř začíná stále častěji věnovat 
motivu zátiší, jež postupně v námětové oblasti 
získá prioritu.

Obraz „Zátiší s podnosem a košíkem (Zátiší 
s košíkem)“ je temperamentně malovanou (autor 
počítá s účinem stop štětcového rukopisu) a při-
tom důkladně promyšlenou kompozicí, jež zajišťu-
je Jaroslavu Královi v českém malířství pozdního 
kubismu místo, jež nelze přehlédnout. Syntetizující 
optikou tu nazírá jednotlivé předměty, aby je vzá-
jemně propojil velkorysou skladbou neobyčejné 
působivosti, autonomní hrou linií a prolínajících se 
ploch. Jaroslav Král, celým svým založením blízký 
klasicistnímu přesvědčení o konečnosti prostoru, 
právě v obrazech tohoto typu snad nejradikálněji 
překonal svou představu neprostupnosti a uza-
vřenosti hmoty.

Oba umělcovi rodiče pocházeli z Moravy, otcovo 
zaměstnání zemědělského a účetního odbor-
níka zavedlo rodinu do jižních Čech. Tam si 
otec, původně důchodní na šlechtickém statku 
Dlouhoveských, pronajal hospodářství v Hodějově 
na Šumavě. Vedl si dobře a postupně zastával 
správcovská místa na různých panských majet-
cích. Rodina se tak často stěhovala. Jaroslav byl 
prvorozený z pěti sourozenců. Do obecné školy 
chodil v Hoslovicích, následovala přípravka pre-
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monstrátů u učitelského ústavu v Hasenburku 
v Českých Budějovicích, v letech 1897–1901 
německá českobudějovická reálka. Už ve škole 
projevoval výtvarné nadání. V roce 1901 úspěšně 
složil přijímací zkoušky na Uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze, do ateliéru figurálního a orna-
mentálního kreslení. V říjnu 1904 byl přijat na 
Akademii výtvarných umění k prof. Vojtěchu 
Hynaisovi. Bydlel s bratrem Josefem, budoucím 
stavebním inženýrem, na Malé Straně, portrétoval 
členy rodiny Dlouhoveských, začínal s karikatu-
rami. Absolvuje v roce 1908, žije střídavě v Praze 
a v Písku, kde si otec pronajal hospodářský 
dvůr. Vzniká série rodinných portrétů a karikatur 
a také přátelství s básníkem Adolfem Heydukem. 
V roce 1910 se bratři Jaroslav a Josef vydávají 
do Drážďan, studují mistrovská umělecká díla ve 
Zwingeru a Albertinu. Po návratu získává Král 
na Heydukovu přímluvu místo učitele matema-
tiky a geometrie na Zemské řemeslnické škole 
v Mladé Boleslavi. V roce 1911 navštíví Pinakotéku 
v Mnichově. Vytváří první díla ovlivněná kubis-
mem. Touží stát se učitelem kreslení. To se však 
nepodaří, opouští školu, žije jako svobodný umě-
lec střídavě v Praze, Písku a ve Svolšině u Střílek 
na Moravě. Po smrti otce (1916) se rodina stěhuje 
do Brna, do bytu v Lužické ulici. Kreslí karikatury 
pro Lidové noviny a Rovnost, roku 1917 je jmeno-
ván pomocným učitelem kreslení na Českém stát-
ním gymnáziu v Brně.

V roce 1919 se účastní založení Klubu výtvarných 
umělců Aleš a v roce 1922 Skupiny výtvarných 
umělců v Brně, s níž bude až do roku 1939 každo-
ročně vystavovat. Počátkem dvacátých let se také 
názorově ztotožňuje s moravskou levicovou inteli-
gencí a svou tvorbu zaměřuje na sociální náměty, 
vycházející stylově z kubismu a konstruktivního 
řešení obrazové plochy.

V roce 1921 se stává asistentem figurálního kres-
lení při Katedře technického kreslení Vysoké 
školy technické v Brně. O dva roky později se 
rodina Králova stěhuje do nového rodinného 

domku v Lerchově ulici, který za vydatné pomo-
ci celé rodiny projektoval a postavil bratr Josef. 
Pro Jaroslava se vyšetřilo místo na vlastní ateli-
ér, který mu později pomohl překonat zklamání 
z vynuceného odchodu z techniky v roce 1928.

V souvislosti s proměnami společnosti dvacátých 
let sílily v Králově díle neoklasicistní tendence. 
V jeho tvorbě převažovaly ženské akty a civilistní 
dívčí portréty. Ve třicátých letech dospěl k inten-
zifikaci ryzí výtvarnosti, zejména v zátiších malo-
vaných v duchu pozdního kubismu.

V době nástupu fašismu maloval společensky 
angažovaná díla; svá radikální stanoviska manifes-
toval také karikaturami uveřejňovanými v levico-
vém tisku. Od roku 1936 působil také ve Výboru 
pro pomoc demokratickému Španělsku.

Byl nezlomně přesvědčen o propojení svobody 
umělecké se svobodou člověka, o jejich vzájemné 
podmíněnosti. Za tímto etickým postulátem kráčel 
citlivý malíř a křehký člověk Jaroslav Král důsled-
ně a přinesl mu i oběť největší. V roce 1939 získal 
ještě místo externího učitele kreslení na Škole 
uměleckých řemesel v Brně, roku 1941 ho však 
zatklo gestapo. Byl vězněn v Kounicových kole-
jích, později na Mírově a ve Vratislavi. Přestože 
se rodina usilovně snažila o jeho osvobození, 
byl odvezen do Osvětimi, kde zahynul v plynové 
komoře.
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FEIGL BEDŘICH
(1884–1965)

Montmartre
20. léta 20. stol.
olej, plátno
68 × 58,5 cm
sign. LD Feigl

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

120 000 Kč

PROVENIENCE
Bellmanns Auctioneers, Sussex Salesroom, srpen 
2019

Posuzovaný obraz „Montmartre“ je autentickým, 
malířsky suverénním, motivicky neobyčejně 
atraktivním dílem Bedřicha Feigla, spoluzaklada-
tele výtvarné skupiny Osma, umělce s výjimeč-
ně širokým záběrem a mimořádnou uměleckou 
vizí, jednoho z nejvýznamnějších představitelů 
kulturní elity své doby. Patřil k nejplodnějším 
umělcům působícím v Praze a současně byl tím, 
kdo dokázal navazovat a udržovat důležité mezi-
národní kontakty. Svým životním osudem se stal 
jakýmsi prostředníkem mezi česko-německo-
-židovským a později i britským prostředím.

Roku 1921 se účastnil III. výstavy Tvrdošíjných 
spolu s Drážďanskou secesí v Rudolfinu. Byl 
to nejspíše Feigl, kdo se podílel na organiza-
ci několika zahraničních výstav Tvrdošíjných, 
pomáhal uspořádat jejich turné po Německu 
a navázat kontakty s Drážďanskou secesí. 
Víceré výstavní projekty ho přivádějí kon-
cem 20. let do Prahy, kde jeho bratr Hugo 
začíná rozvíjet intenzivní výstavní aktivitu.

Podle Vincence Kramáře Feigl „vždy viděl 
v optickém zjevu nutné východisko malby“. 
Jeho přístup k umělecké tvorbě se ubíral 
jiným směrem než kubismus a malířské postu-
py negující realitu. Sám se vyjádřil, že usiluje 
„jít ve stopách přírody“: „Chci být zcela a pouze 
okem“. Do popředí umělecké praxe kladl pří-
rodu, zastával názor, že umělci by se měli 
proměnit v prostředníky „čistého vidění“.

V tomto díle, ztvárňujícím srdce historické 
části Montmartru, se Bedřich Feigl předsta-
vuje jako mistr intimního lyrického kolorismu, 
v němž prim hraje prosvětlená barva a suverén-
ní tah štětce, autorův charakteristický „neklid 
švihu“. Jde o nádhernou připomínku Place 
du Tertre, jehož čilý ruch poskytl malíři ideál-
ní motiv. Je to současně určitá osobní pocta 
místu, kde se psaly dějiny evropské moderní 
malby, kde se odehrávala revoluce v novém 
tvůrčím vidění. Bedřich Feigl do tohoto malíř-
sky neobyčejně svěžího díla vtělil své okouzlení 
příslovečnou francouzskou „joie de vivre“.

Malířské oko  
čistého vidění
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Posuzovaný obraz „Letní idyla“ je originálním, 
reprezentativním a na výsost typickým, sen-
zuálně-lyrickým dílem Viléma (Willi) Nowaka 
(1886–1977), významného představitele zakla-
datelské generace moderního umění a účast-
níka obou legendárních výstav skupiny Osma. 
V počátcích své tvorby prošel vlnou obdivu 
k Vincentu van Goghovi, Gauguinovi a Edvardu 
Munchovi. V jeho malířském projevu se však 
také odráží pečlivé studium technik starých mis-
trů. Na rozdíl od svých generačních druhů tíhl 
od počátku ke klasickému kompozičnímu řádu 
s nádechem idyly, což mimochodem způsobilo, 
že například na první výstavě Osmy jako jedi-
ný prodal všechny obrazy (vystavoval jich po 
B. Feiglovi největší počet: zatímco Filla sedm, 
Kubín pět, Kubišta třináct, Nowak dokonce šest-
náct a Feigl osmnáct). Nowak měl svým dílem 
značný úspěch v německém prostředí a stal se 
neopominutelnou osobností česko-německého 
kulturního dění první poloviny 20. století. V roce 
1912 přesídlil do Mnichova, kde se setkal s členy 
expresionistické skupiny Der Blaue Reiter a zpro-
středkoval tak důležité kontakty pro své přátele 
z okruhu Osmy a Skupiny výtvarných umělců. 
Během války pobýval v Litoměřicích, poté se 
usadil poblíž Vídně a v roce 1919 se přestěhoval 
do Berlína, kde se stýkal s nejvýznačnějšími osob-
nostmi své doby, např. Paulem Klee. Po deseti 
letech se navrátil do Prahy, aby převzal profesuru 
na Akademii výtvarných umění. Působil tam až do 
okupace v roce 1939 a vychoval mnoho žáků.

Ztvárněný motiv představuje jedno z autoro-
vých klíčových témat. Jedná se o partii širokého 
řečiště Labe v krásné krajině u Mělníka. Nowak 
vytváří velmi sofistikovanou scenérii, založenou 
na výtvarné transformaci konkrétního vizuálního 
i citového zážitku. Labská krajina u Litoměřic 
pro něj byla „celoživotním okouzlením“. Tento 
kraj měl – jak se sám vyjádřil – zvláštní půvab 
„malířskosti atmosféry, barvitostí vzduchu, 
podobně (…) jako bylo ovzduší Ile de France“.

21

NOWAK WILLI
(1886–1977)

Letní idyla
1940
olej, plátno
60 × 76 cm
sign. PD Willi Nowak 40

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

140 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka Praha

Transformace malířské 
atmosféry a barvitosti 
vzduchu



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ  |  69



70  |  1. ART CONSULTING

22

ČERNÝ KAREL
(1910–1960)

Kytice
1940
olej, plátno
67,5 × 61,5 cm
sign. LD K. Černý Š 40

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

250 000 Kč

Posuzovaný obraz „Kytice“ je originálním, krásným, 
senzuálně malířsky cítěným dílem velkého solité-
ra české moderní malby, Karla Černého, autora, 
který byl nazván „nejtalentovanějším malířem své 
generace“ (J. Chalupecký), umělce, jehož osud byl 
melancholický a temně laděný jako modrá barva, 
kterou si sám míchal, aby dosáhl její neobyčej-
né hloubky, textury a hedvábného lesku. Jedná 
se o jedno z reprezentativních květinových zátiší 
z období konce třicátých – počátku čtyřicátých 
let let, v nichž Černého symbolický expresionis-
mus dosáhl vrcholu.

Pojetí zátiší má u každé umělecké osobnosti indi-
viduální tvarové a obsahové zabarvení. Je zde for-
mulován vztah malíře ke skutečnosti, jeho životní 
filozofie, řeší se tu problematika obrazové výstav-
by jako mikrokosmu nové, svébytné výtvarné rea-
lity. Téma zátiší je z díla Karla Černého neodmy-
slitelné. Umožnilo mu vyjádřit nejhlubší podstatu 
věcí, jejich osamocenost, „opuštěnost“, hmotnou 
plastičnost a magičnost jejich bytí. Stejně auto-
biograficky jako figurální kompozice a krajiny 
je třeba v případě Karla Černého vnímat i zátiší. 
Malíř si vybírá ze života jen to, co prožil a k čemu 
má intenzivní osobní vztah. Zatímco např. motiv 
vánočky nebo zmrzliny představuje autorovu 
vzpomínku na otce cukráře, kytice je upomínkou 
na matku, která u Olšanských hřbitovů prodávala 
květiny.

Posuzovaný obraz „Kytice“ v sobě rafinovaně spo-
juje smyslovost malířského podání s autorovou 
typickou zádumčivostí melancholických modří. 
Karel Černý zde vytváří uzavřený mikrokosmos, 
nadaný neobyčejnou krásou, jako by izolovaný 
od okolního světa protektorátní doby, v němž 
život takřka zkameněl.

Barva má charakter magické hmoty s výraznou 
haptičností a strukturou, stává se hmotným 
nástrojem zachycení umělcovy existence ve světě. 
Černého „vervní“ rukopis je srovnatelný s dobově 
příznačnou dramatickou malbou Jana Baucha 
či Vladimíra Sychry.

„Nejtalentovanější  
malíř své generace“

(J. Chalupecký)
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Bohumír Dvorský byl český malíř, kreslíř 
a grafik. Narodil se 21. 10. 1902 v Paskově 
u Místku a zemřel 11. 1. 1976 na Svatém 
Kopečku u Olomouce. V Ostravě absolvoval 
soukromá studia u Otty Molitora, dále vystu-
doval pražskou Akademii výtvarných umění 
u profesora Vincence Beneše a Otakara 
Nejedlého. Byl členem Moravskoslezského 
sdružení výtvarných umělců a SVU 
Mánes. Vystavoval nejen po celé republi-
ce, ale také v zahraničí, např. v Benátkách, 
Riu de Janeiru, Helsinkách, Stockholmu, 
Pekingu, Šanghaji a Moskvě. 

V jeho díle nacházíme krajiny s hanáckými 
a slováckými motivy, také kytice, olejo-
malby, pastel a litografie. Ve své tvorbě 
byl ovlivněn Juliem Mařákem, ale také 
Paulem Cézannem. Barevné tóny jeho 
obrazů se postupně proteplily a hlavním 
námětem jeho prací byly krajiny ve žních 
a ve slunci, nebo krojované jízdy králů. 
Poslední autorská výstava se uskutečnila 
v roce 1993 v Náprstkově muzeu v Praze. 

23

DVORSKÝ BOHUMÍR
(1902–1976)

Krajina s polem máků
1948
olej, olejová tempera, plátno
88,5 × 116,5 cm
sign. PD Boh. Dvorský, na rubu Boh.  
Dvorský / 48.

na rubu popis díla autorem

190 000 Kč

Malířský koncert 
barevných tónů
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MATAL BOHUMÍR
(1922–1988)

Brusič
1946
olej, lepenka
29 × 20 cm
sign. PD Matal 46, na rubu Boh. Matal / 1946

na rubu název díla autorem

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

45 000 Kč

Posuzovaný obraz „Brusič“ je originálním, tema-
ticky a výrazově naprosto typickým, skupino-
vým dílem Bohumíra Matala, výrazné osobnosti 
českého i evropského moderního umění, „mata-
dora“ brněnské poválečné malby, autora, který 
se svým viděním a cítěním skvěle ztotožnil 
s poetikou Skupiny 42. Jeho tvorba upoutává 
osobitou metaforou člověka žijícího v podmín-
kách moderního města, obdivuhodným citem 
pro barvu, nekonečnou variabilitou tvarů a kon-
strukčně promyšlených forem. Matal prošel 
bohatým vývojem od surrealismu k básnivému 
civilismu, k obrazům evokujícím poezii profán-
ních míst, v nichž se prolíná lineární konstrukce 
a plošná skladba s imaginativním zřením, zejmé-
na v cyklu „Člověk ve městě, město v člověku“. 
Jeho další cesta vedla přes obrazy „Cyklistů“ 
a informelní díla začátku šedesátých let až ke 
geometricky kultivovaným kompozicím.

Obraz „Brusič“ je výtvarně naprosto přesvědči-
vou prací, plně vystihující program Skupiny 42, 
zaměřený na složitou vnitřní strukturu moder-
ního člověka a „světa, v němž žijeme“. Matal 
vpadl do sdružení s mladistvou energií a oso-
bitě transformoval výrazná skupinová téma-
ta. Jedním z nich byl námět člověka a stroje, 
s nímž se setkáváme na posuzovaném obrazu. 
Dominantní postava brusiče je doslova „ověnče-
ná“ deštníky, motivem, který je jakýmsi erbovním 
znamením Matalovy skupinové tvorby. Zatímco 
surrealisté si oblíbili motiv deštníku zejména 
pro jeho skrytou erotickou symboliku, Matal, stej-
ně jako další členové Skupiny 42 (například Jan 
Smetana), jím byli přitahováni spíše jako pozoru-
hodným konstruktivním, technicistním prvkem.

Podání postavy brusiče těží ve své abstrahované, 
geometrizované struktuře, protkané sítí verti-
kál, horizontál i diagonál z analogií mechaniky 
stroje a tělesných pohybů, představuje člověka 
transformovaného ve strojový mechanismus. 
Toto pojetí je nadmíru přesvědčivým výsledkem 
umělcovy úvahy o existenciálních otázkách lid-
ského individua v moderním světě techniky. 
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Analogie člověka  
a stroje v moderním  
světě techniky
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ZYKMUND VÁCLAV
(1914–1984)

Kubistické zátiší (Hlava)
1948
olej, plátno
31,5 × 40,5 cm
sign. PD V. Zykmund 48

na rubu štítek s popisem díla

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

220 000 Kč

PROVENIENCE
původně z majetku Ludvíka Kundery (1920–2010), 
Zykmundova blízkého přítele a spoluzakladatele 
surrealistické Skupiny Ra, významného 
literárního teoretika, básníka, prozaika, dramatika, 
překladatele a výtvarníka.

Posuzovaný obraz „Hlava“ je autentickým, kva-
litním, neobyčejně nápaditým dílem Václava 
Zykmunda, mimořádné tvůrčí osobnosti, která se 
širokou škálou své kulturní činnosti blížila ideá-
lu renesančního „uomo universale“ – Zykmund 
byl malířem, grafikem, teoretikem umění, foto-
grafem, tvůrcem animovaných a loutkových 
filmů, pedagogem, spisovatelem a básníkem. 

Ve svém díle projevoval radost z experimentu, 
která zřetelně překračovala hranice soudobé-
ho domácího uměleckého myšlení. Dokázal 
předjímat tvorbu pozdějších známých autorů 
(André Masson, Hans Hartung) a tenden-
cí (tašismus, informel). V netradičních foto-
montážích a ilustracích, v akcích „řádění“, 
prováděných i s Milošem Korečkem, předjí-
mal dokonce happeningy šedesátých let.
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MALÝ FRANTIŠEK
(1900–1980)

Kompozice s listy
1971
olej, plátno
87 × 109 cm
sign. PD F. Malý 71

140 000 Kč

František Malý našel v surrealismu své 
výrazové možnosti, kterých se už nevzdal. 
Nepřistupoval však k němu přes poezii, 
literaturu nebo manifesty, a nepřijal ho 
jako světový názor. Stejně jako surrealis-
ti pracuje se známými předměty a tvary 
v nových souvislostech, ale jeho kompo-
zice respektují zákonitosti předkubistické 
malby. Mistrně využívá všechny dosud vžité 
konvence a představy o obraze jako o iluzi 
reality, tuto realitu pak zhmotňuje poetickou 
interpretací věcí a vztahů. Proto František 
Malý nebyl surrealistou v pravém slova 
smyslu, spíše poetikem těžícím z napětí 
a vztahů vizí a představ než z absurdity.

Poetická iluze 
reality
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27

JANEČEK OTA
(1919–1996)

Buňka
1969
olej, plátno
81,5 × 100 cm
sign. UD Janeček 21. 2. 1969, na rubu Ota 
Janeček 1969

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

140 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka Praha

REPRODUKOVÁNO
Luboš Hlaváček – Ota Janeček, Umělecké profily, 
Odeon, 1989, str. 109, č. 72

Posuzovaný obraz „Buňka“ je autentickým, 
vrcholným, nesmírně výtvarně rafinovaným 
dílem Oty Janečka, nepřehlédnutelné osob-
nosti českého umění druhé poloviny 20. století, 
představitele generace nastupující na výtvar-
nou scénu v nelehkém období druhé světo-
vé války. Jako umělec všestranného talentu 
dokázal podnětně zasáhnout do oblasti malby, 
plastiky, volné grafiky, knižní ilustrace i do tvor-
by užitkové. Prošel řadou výrazných tvůrčích 
období, byl ovlivněn kubismem i Modiglianim, 
strukturalistickým zkoumáním tvarů živé hmoty 
i lyrickým realismem. Ve své malbě a kresbě se 
laskal s přírodou, okouzlen motivy trav, motýlích 
křídel a ptáků, hledal v ní symboly běhu života. 
Jeho líbezným dívčím aktům složil hold Jaroslav 
Seifert. Do nejširšího povědomí vešel především 
ilustracemi básnických sbírek (F. Halas), pohá-
dek (F. Hrubín), ale i slabikáře. Ota Janeček patřil 
k těm nemnohým autorům, jimž se již za života 
podařilo dosáhnout věhlasu uznávaných klasiků.

Jako grafik proslul užitím technik litografie, 
linorytu a suché jehly. Během svého života 
vytvořil více jak tisíc grafických listů. Janečkova 
schopnost sémantického zvýznamnění malířské 
či kresebné formy se nejnázorněji uplatnila v ilu-
strační práci, která představuje neoddělitelnou 
součást jeho výtvarného úsilí. V roce 1963 získal 
za své ilustrace první cenu v Sao Paulu a v roce 
1970 stříbrného orla na Mezinárodním knižním 
veletrhu v Nice. Byl několikrát vyznamenán 
v soutěži o nejkrásnější československou knihu. 
V roce 1985 byl jmenován zasloužilým uměl-
cem. Ota Janeček zemřel v Praze roku 1996.

Posuzované dílo je autorovou nadmíru krásnou 
a reprezentativní prací z cyklu „Buňky“. Ten spolu 
s cykly „Z čeho je svět“ a „Existence“ představuje 
v jistém smyslu uzavření a vyvrcholení Janečkovy 
starší tvorby, rezultát jeho zkoumání světa. 
Rafinovaně promyšlená tvarová a barevná orche-
strace, včetně jemného texturálního pojednání 
plochy, vytvářejí dílo neobyčejné poetiky. Čistota 
polo-abstraktního výtvarného jazyka nechává 
zaznít básnickou metaforu v plné intenzitě.

Básnická metafora 
výtvarného jazyka
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28

BAUCH JAN
(1898–1995)

Kostel Sv. Salvátora
1981
olej, plátno
64,5 × 49,5 cm
sign. PD Jan Bauch 1981

150 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka Praha

Důležitým okamžikem byl pro Bauchovu tvorbu 
rok 1923, kdy se malíř poprvé tváří v tvář setkal 
s originály světového umění. Jednalo se o výstavu 
francouzských tvůrců v pražském Obecním domě. 
Bauch tak poprvé viděl díla Maneta, Cézanna, 
Van Gogha, Deraina, Matisse, Picassa ad., jejichž 
práce znal do té doby pouze z reprodukcí.

Bauch tuto zkušenost popsal slovy: „Byl to 
jeden z nejsilnějších uměleckých zážitků 
v mém životě. Stál jsem tam jako uhranutý, 
cítil zvláštní štěstí a zároveň bezradnost.“
 
Zde nabízené dílo „Kostel Sv. Salvátora“ je jedním 
z pražských motivů, kterým se Bauch věno-
val od druhé poloviny třicátých let. Roku 1937, 
se Bauch stále věnuje scenériím Prahy, ovšem 
v tomto roce začíná jeho malířský přednes tíh-
nout více k expresi, s důrazem na vyhrocenou 
barevnost. Nejen barevností, ale i malířským, 
dynamickým rukopisem, bývá dílo Jana Baucha 
srovnáváno s tvorbou Oscara Kokoschky.

Malíř exprese  
v tradici českého baroka
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BAUCH JAN
(1898–1995)

Akt
1980
olej, plátno
66 × 50,5 cm
sign. PN Jan Bauch 1980

150 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka Praha

VYSTAVENO
NG Praha 1984, SNG 1985, Mánes 1998

REPRODUKOVÁNO
monografie Jan Bauch, Galerie Art Praha 2012, 
str. 287, obr. 229

Obraz „Akt“ je mistrovskou ukázkou Bauchova 
tíhnutí k expresivní smyslnosti , k zachycení opo-
jení z krásy a haptické bohatosti, charakterizující 
ženské tvary. Jako by vyslyšel slova Augusta 
Rodina: „Tělo je model formovaný náruživos-
tí.“ Jana Baucha přitahovaly náměty, které mu 
umožňovaly, vždy a znovu, vyvolat svár a hru 
intenzit, hmot a světel. Proto se vracel „k tak 
od věků dramatickému ději, jakým je žena, tělo 
ženy, krása ženy, závratnost …“ (malířova slova).

Autorův umělecký odkaz, zahrnující výtvarnou 
práci více než sedmdesáti let, je unikátní syntézou 
mimořádných lidských a tvůrčích hodnot, jejichž 
smyslem bylo zachytit drama člověka, konflikty 
doby a rozpornou dynamiku moderního světa. 

Mistrovská ukázka 
expresivní smyslnosti
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VYLEŤAL JOSEF
(1940–1989)

Na venkově
1981
olej, dřevěná deska
40 × 30,5 cm
sign. UD J. Vyleťal, na rubu Josef Vyleťal / 1981

na rubu název díla autorem

180 000 Kč

PROVENIENCE
z pozůstalosti skladatele Petra Hapky (potvrzení 
provenience)

Josef Vyleťal patří mezi významné osobnosti, 
nejen výtvarné, ale i intelektuální scény druhé 
poloviny 20. století. Jeho přátelé jako Václav 
Havel, Petr Hapka, Jiří Krampol ad. o něm prohlá-
sili: „Byl to radostný smíšek se sklony k sebevraž-
dě; Všechno dělal nadoraz; Jako umělec přesaho-
val hranice, nejen domácího regionu, ale i celou 
dobu 20. století; Měl vytříbený literární talent, se 
smyslem pro absurditu, ironii a vtip; Žil na rozhraní 
skutečných a fantaskních vizí. […].“

Ve Vyleťalově velmi osobitém díle, vidíme snoube-
ní mezi renesanční a manýristickou malbou, stejně 
tak jako se surrealismem a imaginativní tvorbou.

Zde představený obraz, jako by kombinoval 
rukopis velkého El Greca a Salvadora Dalího. 
Byl to právě samotná představitel surrealismu 
Salvador Dalí, který mezi mnoha dalšími, obdivoval 
Vyleťalovu tvorbu, a to po výstavě Fantaskního 
umění a surrealismu v Barceloně, roku 1975.

Říkali mu 
„český Salvador Dalí“
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VYLEŤAL JOSEF
(1940–1989)

Půlnoční lev
1983
olej, dřevěná deska
40,5 × 53 cm
sign. PD J. Vyleťal, na rubu Josef Vyleťal / 1983

na rubu název díla autorem

160 000 Kč
Josef Vyleťal studoval u profesora A. Hoffmeistera 
na VŠUP v Praze. V malířské tvorbě přešel 
od sentimentálních témat z 50. let k figurálně 
pojatým obrazům, malovaným staromistrovskou 
technikou. Inspirován fantaskními díly H. Bosche, 
P. Breughela a surrealismem, je u něj častá téma-
tika smrti, symbolizující marnost lidského boje 
s osudem, motivy antické mytologie, existenciálně 
zabarvené motivy beznaděje a smutku prolínající 
se s groteskními představami. 

Věnoval se ilustracím, pracím pro architekturu 
a plakátové tvorbě. Jako filmový výtvarník spo-
lupracoval s režiséry J. Němcem, F. Vláčilem, 
J. Herzem. Byl výtvarníkem projektu J. Herze 
Panna a netvor, obdržel ve světě několik cen, 
např. 1982 v Chicagu. 

Tvůrce fantaskního světa 
podle vzoru Bosche, 

Breughela a surrealismu
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PEŠICOVÁ JAROSLAVA
(1935–2015)

Splněný sen
2010
olej, plátno
200 × 170 cm
sing. nezjištěna

přiložený certifikát pravosti za rodinu autorky 
Ing. Josef Michálek

160 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
Jaroslava Pešicová, Art Edition, Praha 2013, str. 261

VYSTAVENO
Výstavní síň Velké trámy, Sladovna, Písek, 2010

Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín, 2012

Jaroslava Pešicová vytvořila ve svých dílech 
svoji subjektivní mytologii dneška se sklonem 
k velkým příběhům. Její obrazy se staly jakýmsi 
imaginárním představením. Svými monumentál-
ními kompozicemi představovala publiku velké 
scény, kde se někdy až drtivě střetávaly různé 
síly, pocity a představy. Naturalismus, divadel-
ní gesta, nespoutaná barevnost i surrealistická 
snivost vyjadřovaly autorčino opojení životem.

V zahraničí vystavovala nejčastěji v Belgii 
(od roku 1973), která pro západní Evropu 
její tvorbu objevila. Její díla jsou zastoupena 
v Národní galerii v Praze, v National Gallery of Art 
ve Washingtonu a dalších světových galeriích. 

Imaginární představení 
absurdního divadla

a surrealistické snivosti 



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ  |  91



92  |  1. ART CONSULTING



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ  |  93

33

JÍRA JOSEF
(1929–2005)

Popeleční pod Pantheonem
2003
olej, vrypy, plátno
60,5 × 75,5 cm
sign. PD J. Jíra
PD název díla autorem

160 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
Josef Jíra – malíř a grafik – výběr z díla, vydal Josef 
Jíra s Galerií Art Praha, 2004, obr. 31

Krajina, ve které žil a pracoval malíř Josef Jíra, nám 
připadá trochu jako zakletá. Jako by podhůří kolem 
Malé Skály mělo zvláštní a trochu čarodějné tajemství. 
Jako by v něm bylo něco z třeštivého náboženství, 
z lidové blouznivosti, kde planou ohnivé kříže a ze tmy 
skal žhnou oči podzemních mocností. Ale zároveň 
jako by v tom uzavřeném kadlubu, svou podobou 
místy skoro pohanském, žil odjakživa zvláštní a zarytý 
rod zbojníků, fanatiků, trochu bláznů a lhářů, lidí 
připravených uhájit si všechny své zvláštnosti. Žili 
v chudých chalupách a vedli namáhavý život v tvrdé 
kamenité krajině.

„Ke každému obrazu 
si musím vymyslet 

celý příběh.“ 
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JÍRA JOSEF
(1929–2005)

Z Francie – přístav Honfleur
1979
olej, plátno
78,5 × 98 cm
sign. PD J. Jíra 79

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

přiloženo potvrzení pravosti od manželky autora Dany 
(Ivany) Jírové 

220 000 Kč

PROVENIENCE
získáno z pozůstalosti autora
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ŠTOLFA MIROSLAV
(1930–2018)

Zabydlená krajina
1995
olej, plátno
110 × 130 cm
sign. PD Miroslav Štolfa 95, na rubu u dedikace Miroslav 
Štolfa

na rubu na blindrámu dedikace autorem a popis díla

24 000 Kč

VYSTAVENO
Alšova Jihočeská galerie, Hluboká nad. Vltavou, 1998

Galerie města Blanska, 1998

Štolfa měl od počátku blízko k technice a civilizačním 
jevům. V prvních obrazech zachycuje krajinu, i město 
s jeho ruchem, tramvajemi a motocykly. Technické motivy 
převažovaly dále, např. v cyklu „Nová příroda“. Obdiv 
k technice, jak psal dříve Jiří Valoch, se u pozoruhodného 
umělce mísí s obavou z nekontrolovatelného 
samovývoje techniky. Hlušička označuje Štolfův 
přístup k realitě jako „předmětnou abstrakci“. A dodává 
„Tvorba je způsobem Štolfovy lidské existence.”

Dílo předmětné 
abstrakce
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ZOUBEK OLBRAM
(1926–2017)

Zvěstování – Anděl
zlacený cínový reliéf
68 × 24 cm
sign. PD O Zoubek

na rubu štítek Galerie Patro s popisem díla

40 000 Kč

Olbram Zoubek studoval na Umělecko-
průmyslové škole v Praze u profesora 
Josefa Wagnera, který své studenty zasvě-
til i do restaurátorské praxe. Po studiích 
se věnoval volné tvorbě, ale pro postoj 
neslučitelný s oficiální politikou komunistic-
ké strany mu bylo znemožněno svobodně 
prodávat a vystavovat. V roce 1974 tak při-
šel do Litomyšle, aby zde spolu s Václavem 
Boštíkem, Stanislavem Podhrázským 
a Zdeňkem Palcrem strávil 17 sezon prací 
na restaurování pláště renesančního 
zámku. Litomyšl se tak stala jeho druhým 
domovem.

Tvorba sochaře Olbrama Zoubka se řadí 
k nejvýraznějším českým sochařským pro-
jevům 2. poloviny 20. století. Hlavním téma-
tem jeho tvorby je lidská figura. Protáhlé 
postavy mužů a žen se stávají obecně plat-
nými symboly o lidské existenci, vztazích, 
víře i svobodě. 

Olbram Zoubek byl členem umělecké skupi-
ny Trasa, Nové Skupiny a Umělecké besedy.
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ZOUBEK OLBRAM
(1926–2017)

Strážce lidskosti
1966
olověná plastika
v. 39 cm
sign. na plintě O Zoubek

75 000 Kč

VYSTAVENO
Au Chateau de Grand Jardin, Á Joinville, 
Haute-Marne), 1998

REPRODUKOVÁNO
na titulce katalogu výstavy

Proslul sochami v nadživotní velikosti. Připomínaly 
štíhlé, protáhlé vertikály, jejich gesta a pohyby 
směřovaly vzhůru. „Rád dělám sochy v pohybu, 
jsou nakročené, nadechnuté, jakoby v beztížném 
stavu, popřípadě létají. A málokterá z mých soch 
má chodidla pořádně na zemi,“ říkal. Zoubkovými 
oblíbenými materiály byly cement, olovo a bronz. 
Zdůrazňoval, že zatímco cement je považován za 
nejbanálnější materiál, zlato představuje naprostý 
opak, je symbolem hodnoty a věčnosti. „A právě 
napětí mezi pomíjivým a nadčasovým mě při tvor-
bě baví,“ vysvětloval.

K nejznámějším Zoubkovým sochám patří ta na 
pietním místě Milady Horákové v Praze, náhrobek 
Jana Zajíce, tři sochy na Slavíně či sochařská 
výzdoba hrobky rodiny Havlových na pražských 
Olšanech.

„Dělám sochy tak, 
jak se dělaly 

od nepaměti.“
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LACINA BOHDAN
(1912–1971)

Pták neštěstí
olej, plátno
63 × 48 cm
sign. nezjištěna

na rubu štítek výstavy: Dům umění města Brna 
24. 6. – 3. 8. 1997, razítka a přiložené potvrzení 
provenience

60 000 Kč

PROVENIENCE
od autora zakoupila Vilma Lesková v roce 1969 
(potvrzení přiloženo), sbírka Kruta, Brno (na rubu 
razítka sbírky)

REPRODUKOVÁNO
v katalogu výstavy Dům umění města Brna, 
Horácká galerie výtvarného umění Nové Město 
na Moravě, 1997, nestránkováno

Bohdan Lacina – brněnský malíř, grafik, knižní ilu-
strátor a sochař. Narodil se roku 1912 ve Sněžném 
na Vysočině, studoval ČVUT v Brně (1931) 
a Vysokou školu architektury v Praze (1932–1937) 
u profesorů C Boudy, O. Blažíčka a J. Sejpky.

Metafora původně byla obrazným úslovím nebo 
obrazným podobenstvím, kterým se v přenese-
ném smyslu slova myslelo něco jiného. V Laci-
nově díle však dostává toto „jiné" obecně platný 
charakter tím, že odkazuje mimo vyobrazený 
předmět. Tak se zároveň vyjadřuje pojetí života, 
které je závislé na tra dici a které vyrůstá z osob-
ních prožitků a zážitků, z citů a snů. Svět fantazie 
se tu spojuje se smyslovým, ba přímo materiálním 
světem ve zvláštní symbióze, v níž malíř dává 
přednost otevřené formě, fragmentu, torzu.

Torzo představuje tvorbu nedokonalého. Směřuje 
k dematerializaci, a je tedy abstrakcí od přirozené 
celistvosti. Proto je typickým prostředkem zastře-
ní formy. Zastupuje u Laciny skepsi k jakékoliv 
možnosti dokonalosti, vyjadřuje přesvědčení, 
že všechno, co člověk vytváří, je kusovitým dílem, 
fragmentem stvoření, stejně jako každý vědecký 
poznatek může být toliko částí celkového pozná-
ní. Vedle lidské postavy zajímají Lacinu ptáci 
a hybridní útvary ptáků a lidí nebo ptáků a krajin. 
Objevují se už v jeho surrealistických plátnech. 
I nyní nabízený obraz „Pták neštěstí“ patří mezi 
významná Lacinova díla, kde torzo představujně-
co motiv nedokonalého, směřujícího k demateriali-
zaci, a je tedy abstrakcí od přirozené celistvosti. 
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BOUDNÍK 
VLADIMÍR
(1924–1968)

Narušená krajina
1968
matrice pro tisk strukturální grafiky
35 × 50 cm
značeno na rubu V. Boudník 68

90 000 Kč

Nabízená matrice z roku 1968 je auten-
tickým a sběratelsky atraktivním dílem 
Vladimíra Boudníka, zásadní postavy 
pro vývoj české poválečné abstrakce, 
jehož široká, mnohovrstevnatá a vnitř-
ně koncentrovaná práce se stala nos-
nou osou pro vývoj české abstrakce.

Matrice „Narušená krajina“ je rov-
něž jednou z posledních matric, 
které Boudník stihl za svůj krátký 
život vytvořit. I to dodává dílu jis-
tou sběratelskou exkluzivitu.

Tvůrce manifestu 
explosionalismu
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MEDEK MIKULÁŠ
(1926–1974)

Padající staré flétny
1960
olej, plátno na desce
104 × 134,5 cm
sign. PN Medek 1960
na rubu název díla

3 600 000 Kč

PROVENIENCE
soukromá sbírka Brno

soukromá sbírka Dr. Hermann Moeck, SRN

REPRODUKOVÁNO
Polana Bregantová – Mikuláš Medek, Gema 
Art, 2002, nestránkováno (str. 66)

„Největším tajemstvím 
je člověk sám sobě“
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Pro svůj nekompromisní postoj, jak v občan-
ském životě, tak ve svém díle se Mikuláš 
Medek stal v neoficiální umělecké sféře, ještě 
na konci padesátých let, uznávaným uměl-
cem a vůdcem nastupující mladé generace.

Jeho jméno bylo spojováno s právě rodí-
cím se informelem, na jehož výstavách 
(Konfrontace I. a II.) se sice nepodílel 
ale podporoval je.

Na počátku své tvorby byl Medek ovlivněn 
evropským surrealismem, který následně 
vystřídal existencionalismus. V obrazech 
začala dominovat figura – nejčastěji figura 
ženy – nositelka výpovědi o bezvýchodné 
situaci člověka, zmítaného v nesvobodě 
komunistického režimu.

Zcela odlišný přístup k malbě Medek zaujal 
kolem roku 1959, kdy tvary na jeho obrazech 
už jen velmi vzdáleně, mnohdy ani vůbec, 
nepřipomínaly lidskou postavu.

Navíc byly tyto obrazy vytvořeny novou 
malířskou technikou: kromě oleje začíná 
Medek používat email, jenž mu umožnil 
nanášet na obrazovou plochu silné nánosy 
barvy, kterou následně destruoval dalšími 
zásahy (dekalkem, rytím apod.)

Medkovy obrazy z tohoto období se staly 
složitou myšlenkovou konstrukcí znakových 
systémů a symbolů. Mají jakýsi duchovní 
přesah. Snad podobný spirituální rozměr 
na české výtvarné scéně, můžeme nalézt 
v díle (především soše) Aleše Veselého 
(Kaddish, 1967).

Zde hodnocené dílo pochází ze sbírky 
německého sběratele, hudebního vydavatele 
a podnikatele Hermanna Moecka. Tato práce 
je výjimečným příkladem nově vznikajícího 
výtvarného rukopisu Mikuláše Medka, jedno-
ho z předních představitelů výtvarného světa  
20. století. 
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ISTLER JOSEF
(1919–2000)

Obraz
1965
kombinovaná technika, olej, laky, písky, plátno
140 × 102 cm
sign. UD Istler 65, na rubu Istler 1965

na rubu štítek s popisem a štítek Art centrum 
Praha, odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, 
Ph.D.

350 000 Kč

PROVENIENCE
původně z majetku rodiny autora (přiloženo 
prohlášení o pravosti a původu díla od dcery 
Clary Istlerové)

VYSTAVENO
Moderne Kunst aus Prag: Boudník, Istler, Koblasa, 
Medek, Sekal, Sklenář, Valenta. Kunstverein Celle, 
Celler Schloss, Německo, 26. 2. – 19. 3. 1967

Josef Istler v soukromých sbírkách, Galerie 
Vltavín, 30. 3. – 15. 4. 2016

REPRODUKOVÁNO
Bulletin Galerie Bayer & Bayer, č. 23, 2001, s. 2

Josef Istler v soukromých sbírkách, vyd. Galerie 
Vltavín, 2016, s. 90/91

Posuzované dílo „Obraz“ je originální, špičkovou, 
v zahraničí i na domácí scéně vystavovanou infor-
melně-abstraktní prací Josefa Istlera, spoluzakla-
datele Skupiny Ra a člena mezinárodní umělecké 
skupiny CoBrA, autora majícího výrazný podíl 
na vřazení české moderní malby do širších sou-
vislostí evropského umění po druhé světové válce. 
Istlerova tvorba, imponuje vždy vysokou intelek-
tuální a výtvarnou úrovní. 

O významu, který je odbornou literaturou autoro-
vě dílu připisován, svědčí například již stať jemu 
věnovaná od předního italského teoretika a umě-
leckého kritika Enrica Crispoltiho v reprezentativní 
antologii informelu z roku 1971. 

Novodobě pak byly autorovy obrazy konfrontová-
ny například s pracemi Jacksona Pollocka, Wolse, 
Hanse Hartunga, Henri Michauxe a dalších auto-
rů světového významu (výstava Repartir à zéro, 
Musée des Beaux-Arts, Lyon, 2008).

„Je jedním z velkých 
objevů umění tohoto 
(dvacátého) století“

J. Kříž
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Josef Istler se narodil roku 1919 v Praze. V letech 
1938–1939 studoval soukromě u německého malí-
ře Waltera Höfnera v Jugoslávii. Tento pedagog, 
absolvent proslulého německého expresionisty 
Karla Hofera, kladl zvláštní důraz na profesio-
nální zvládnutí malířských i grafických technik, 
na vyváženost kompozice a dokonalost tektoniky 
obrazu, čímž zásadně ovlivnil Istlerovo budoucí 
směřování. Do Prahy se vrací v roce 1939. V roce 
1941 navštěvují jeho ateliér v Ostrovní ulici Toyen 
a Karel Teige, který zprostředkuje jeho seznáme-
ní s budoucími členy Skupiny Ra. Roku 1942 se 
podílí na vydání sborníku „Roztrhané panenky“, 
antedatovaného z obav před prozrazením nelegál-
ního tisku rokem 1937. Kvůli spřízněnosti s výrazo-
vou svobodou surrealismu je jeho tvorba zařazena 
do kategorie „zvrhlého“ umění. Při náletu na Prahu 
(únor 1945) je zničena řada jeho děl v jeho bytě 
v Resslově ulici.

Vlivně se Istler v domácím prostředí představí 
počínaje rokem 1945 na výstavě Konfrontace II. 
(Topičův salon), na členských výstavách Mánesa, 
samostatných přehlídkách i výstavách Skupiny 
Ra – stejně jako v jejích sbornících „… A zatím 
co válka“ (1946) a „Skupina Ra“ (1947). Ne náho-
dou sledoval se sympatiemi a uznáním jeho talent 
sám Karel Teige a v květnu 1946 znamenitým 
způsobem uvedl jeho výstavu v Kabinetu grafic-
kého umění v Praze textem, který byl následně 
částečně přetištěn v katalogu k Istlerově sou-
borné výstavě konané v témže roce v Topičově 
salonu. Spojitost malířova výtvarného programu 
se světovým uměleckým děním vyjadřoval jeho 
kontakt s uskupením Revolučních surrealistů 
v Bruselu (1947) a především se severskou skupi-
nou CoBrA (Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam, 
1948–1951), stejně jako později s hnutím Phases 
Edouarda Jaguera v Paříži.

Únor 1948 přinesl Istlerovi potíže, které s mírnými 
výkyvy trvaly nepřetržitě až do sklonku osmdesá-

tých let. Autor však nepodlehl tlaku a vulgarizaci 
výtvarných kriterií, ale zůstal věrný svému tvůrčí-
mu vyznání. Jako člen skupiny Sborníků znamení 
zvěrokruhu (1951) kolem Karla Teigeho se po 
jeho smrti podílel na taktéž ineditních Objektech 
I.–V. (1953–1962) redigovaných Vratislavem 
Effenbergerem.

Stále neúnavně vytvářel obrazy a grafické listy, 
v nichž se snoubí abstrakce se surrealistický-
mi znaky. Ve druhé polovině padesátých let 
a v šedesátých letech rozvíjí s neobyčejnou 
invencí nové pojetí uměleckého projevu a stává 
se jedním z vůdčích a velmi originálních předsta-
vitelů strukturální abstrakce. Jak přesně rozpo-
znal uznávaný francouzský teoretik umění Pierre 
Restany ve své studii o české abstrakci (1963), 
zatímco většina českých autorů navazovala 
na postkubismus nebo expresionismus, Istlerova 
abstrakce nejúžeji souvisí s původním surrealis-
mem a lyrismem.

Josef Istler ve své tvorbě korigoval emoci a fan-
tazii ostrým intelektem, zajímala ho koexistence 
spontánnosti a exaktnosti, rozhraní reálna a ire-
álna, vztah mezi malířským a grafickým výrazem. 
Jeho „přeludy malířské magie“, jež se staly jeho 
nejbytostnější výtvarnou charakteristikou, vnesly 
do světové informelní abstrakce mnoho osobitých 
prvků.

Posuzované dílo „Obraz“ představuje významný 
a reprezentativní příklad Istlerovy imaginativní 
abstrakce, pracující s výrazovostí materiálové tex-
tury, z období jeho vrcholné tvůrčí syntézy. Autor 
zde pracuje sofistikovanou technikou vykrý-
vaných ploch, litých a materiálových struktur. 
S neobyčejnou vynalézavostí vytváří labyrintickou 
síť litých čar i „kráterů“, aby z abstraktního obra-
zu vytvořil jakýsi „plást“ měsíční krajiny. Dobová 
agresivita se tu odklání od agresivní ironie a stáčí 
se k magii vesmírného lyrismu.
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VESELÝ 
ALEŠ
(1935–2015)

Kompozice
1968
olej, lepenka
62,5 × 88 cm
sign. LD Veselý 68

250 000 Kč

Jméno Aleše Veselého 
se dostává do popředí české 
výtvarné scény začátkem 
šedesátých let, kdy se spolu 
s odvážným hnutím předsta-
vitelů strukturální abstrakce 
hlásí k existencionálnímu 
projevu, tedy k jasné opo-
zici vůči tehdejšímu diktátu 
socialistického realizmu. 
Tuto generaci zajímaly mož-
nosti práce s malířskou hmo-
tou, jejímž prostřednictvím 
vyjadřovali své niterné pocity 
a filozofické názory. Jejich 
vystoupeními byly dvě neo-
ficiální výstavy Konfrontace 
I. a Konfrontace II., z nichž 
II. proběhla právě v ate-
liéru Aleše Veselého.

Práce Veselého, ať již 
výtvarné nebo sochařské, 
jsou charakteristické svým 
duchovním, spirituálním 
nábojem. Z jeho děl vyzařu-
je mnohdy brutální, ponurá 
energie, jindy převažuje nad-
pozemský a mystický klid.
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PODHRÁZSKÝ 
STANISLAV
(1920–1999)

Bez názvu
koláž, skleněné korálky, olej, monotyp, karton
30 × 24 cm
sign. PD St. Podházský

na rubu autorský šítek

38 000 Kč
Tvorbu vnímal Stanislav Podhrázský jako otázku 
života a smrti, hledal pravdu a s procesem tvorby 
se zcela identifikoval. Tajemnost existence mla-
dých dívek vnímá Podhrázský jako nesdělitelnou, 
zázračnou.

Iritující výjevy, jejichž plný význam nemůžeme 
pochopit mimo jiné i proto, že ve výjevech jde 
spíše o potenciální, nikoli psychologický vztah 
figur, se demonstrativně odehrávají před očima 
diváka, vtahují ho do napjaté atmosféry, ale nevší-
mají si ho. Na řadě děl se postavy obracejí zády 
a vyjadřují tak nedostupnost svého příběhu.

Od surrealistického 
východiska 

 k lyrické imaginaci 
a magickému realismu
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ŠÍMA JOSEF
(1891–1971)

V pohybu IV / 
En mouvement IV
1959
olej, plátno
55 × 38 cm
sign. PD J. Šíma 59

na rubu název díla autorem, na rubu na blindrámu 
štítek s popisem díla

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

2 100 000 Kč

PROVENIENCE
původně majetek Galerie Paul Facchetti v Paříži

REPRODUKOVÁNO
(monografie) František Šmejkal, Josef Šíma, 
Odeon, Praha, 1988, obr. 320, s. 296

Posuzovaný obraz „V pohybu IV“ je originálním, 
výtvarně nesmírně subtilním, filozoficky pro-
myšleným dílem Josefa Šímy, autora, jež patří 
k největším osobnostem, které určily podo-
bu evropského umění dvacátého století. 

I když se ve třiceti letech usadil natrvalo 
ve Francii, nikdy neztratil kontakt s českým 
prostředím. Svým dílem a životem spoju-
je českou a francouzskou kulturní scénu. 
Šímovy obrazy jsou vyjádřením kontempla-
ce a duchovní hloubky, vystihují prostoupe-
ní a prolínání smyslových prožitků a zároveň 
jsou odrazem spodních vrstev lidské psychiky. 
Málokterý malíř současně ovlivnil tak výrazně 
české umění jako Josef Šíma. Bez jeho vkla-
du do „pokladnice“ českého moderního umění 
si nelze představit dílo Jiřího Johna, Adrieny 
Šimotové, Václava Boštíka a mnoha dalších.

Petrifikace světla, ve světě 
imaginativního myšlení
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Tři jedničky ovlivnily život malíře, kreslíře a ilus-
trátora Josefa Šímy. Ta první je spojena s datem 
jeho narození, s rokem 1891, druhá pak s rokem 
1921, kdy přišel do Paříže a třetí s umělcovým 
úmrtím v roce 1971. Šíma absolvoval Akademii 
výtvarných umění v Praze u prof. Jana Preislera, 
od roku 1913 studoval také na Vysokém učení 
technickém v Brně. První světovou válku pro-
žil na bojištích. V roce 1919 odjel do Francie, 
na podzim roku 1921 se usadil v Paříži a prožil 
tam rovných padesát let svého života. Stává se 
členem Devětsilu, který mu i nadále zprostřed-
kovával dění a kontakty v rodné zemi. Je zprvu 
zaujat Ozenfantovým a Le Corbusierovým 
purismem, aby se od roku 1927 plně ztotožnil 
s filozofií skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra), 
seskupení především mladých francouzských 
básníků, které spoluzakládal. Vysoká hra byla 
zaměřena filozofičtěji než okruh surrealistů 
kolem André Bretona. Obzvláště blízkými byli 
Šímovi básníci René Daumal a Roger Gilbert-
Lecomte. Zvláště druhý jmenovaný duchovně 
souzněl s Šímovým dílem, když napsal: „Nehledám 
zásadně v malíři nic jiného než básníka.“

Po krátkém období geometrické abstrakce kolem 
roku 1925 proniká Šíma na počátku druhé polo-
viny dvacátých let k nejhlubším pramenům své 
básnické imaginace a jeho malba se ocitá v těsné 
blízkosti surrealismu, i když s ním nikdy zcela 
nesplyne. Jeho celoživotním výtvarným téma-
tem se stane vědomí jednoty světa, jež bude 
v průběhu času vyjadřovat různými způsoby.

V roce 1932 pomáhá organizovat proto-surre-
alistickou výstavu Poesie 1932 uskutečněnou 
v Praze. Druhou světovou válku prožije v jižní 
Francii, kde se zapojuje do odboje. Tehdy se na 
celé desetiletí umělecky odmlčí a systematicky 
začíná pracovat od padesátých let. Jeho pozd-
ní dílo se dostává do blízkosti lyrické abstrak-
ce, ale stále se vrací k myšlení Vysoké hry.

Posuzované dílo „V pohybu IV“ je Šímovou 
krásnou a bytostně typickou prací mají-
cí „básnickou zřejmost“ (J. Šíma). Pochází 
z období, kdy se autorova imaginace „odpou-
tává od země“ a dospívá k jedinečné syntéze, 
vyznačující se neobyčejnou výrazovou oproš-
těností a především duchovním obsahem.

K atraktivnosti díla přispívá i fakt, že toto plátno 
pocházelo z majetku Paula Facchettiho, Šímova 
pařížského galeristy, jehož galerie patřila v šede-
sátých letech k těm nejprogresivnějším, nejvlivněj-
ším a nejnavštěvovanějším francouzským galeriím 
s rozsáhlými mezinárodními kontakty (Facchetti 
vydal mimo jiné roku 1960 jednu z nejkrásnějších 
Šímových bibliofilií, knihu básní Rogera Gilbert-
Lecomta s názvem „Sacre et massacre de l’a-
mour“ s devíti Šímovými barevnými litografiemi).

Posuzované dílo ztvárňuje naprosto příklad-
ně dvě základní témata Šímovy tvorby. Je to 
jednak pohyb, kdy se zdá, že ztvárněné „ske-
lety tvarů“ v obraze levitují. A současně je to 
světlo, zhmotněné v tomto případě do fas-
cinujících krystalických struktur, světlo pro-
měněné v zářící a transparentní krystaly.

Tato z fyzikálního hlediska zcela nepravděpo-
dobná petrifikace světla není ve sféře imagina-
tivního myšlení, jehož výrazem je i Šímovo dílo, 
ničím neobvyklým, dokládají to i mýty a rituály 
přírodních národů. S představou „ztuhlého 
světla“ se například setkáváme u některých 
australských či oceánských kmenů, které pova-
žují krystal nebo křemen za sakrální kámen 
– světlo, zkamenělé světlo, za úlomky spadlé 
z nebeské klenby a nadané zvláštní magickou 
mocí. Užité krystalické struktury pak v kon-
textu Šímova vlastního díla předznamenáva-
jí jeho vitráže pro gotický kostel sv. Jakuba 
v Remeši (1965–1969), jež představují jakousi 
summu jeho malířského a životního názoru.
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MÁLEK ANTONÍN
(1937)

Triptych  
– V dialogu s vlastním stínem 
– Stín 
– V zajetí vlastního stínu
1987–2007
3× akryl, plátno
130 × 70, 130 × 100, 130 × 85 cm
sign. LD Málek II 1987 - IV 2007, LD Málek V 2004 - IV 
2007, LD Málek II - V 007

390 000 Kč

VYSTAVENO
Alšova jihočeská galerie, České Budějovice, 2007

Knihovna Libri prohibiti, Praha 2015–2016

REPRODUKOVÁNO
v katalogu výstavy Antonín Málek, Alšova jihočeská 
galerie, České Budějovice, Stín na titulce a pozvánce 
na výstavu, celý triptych str. 44. a 45

Málkův přínos k české „škole strukturální 
abstrakce“ spočívá ve dvou stěžejních smě-
rech hledání. Až mysticky asketickou nicot-
nost popelavých, lávovitě drsných struktur, 
vyjadřujících ještě poválečný nihilismus 
duchovní úvahy na téma „prach jsi a v prach 
se obrátíš“, na straně druhé nás zaujmou 
výtvarné promluvy o lidských zkušenostech, 
pomocí doličných předmětných ingrediencí 
symbolicky včleněných do kosmizujících 
tvarů až sakrálně působících materiálových 
ikon.

O tom, že jde v mnoha případech o šifro-
vaná osobní tajemství, bychom se mohli 
přesvědčit průzkumem nitra těchto jen zdán-
livě amorfních, ve skutečnosti cíleně uvnitř 
i navenek tematizovaných obrazových objek-
tů. I dál půjde o cosi zvláštního. Tentokrát 
to bude spojení navracející se lidské podoby 
s geometrickým obrazcem. Lidská podoba 
je včleněna do souvislostí osudově význam-
ných drah nadosobních a nadčasových 
skutečností. V kontextu figurální tematizace 
struktur v českém umění to jistě u Antonína 
Málka není ojedinělé, pozoruhodná je ale síla 
kontrastu toho věcného a toho abstraktního, 
z nichž se ani jedna stránka alibisticky neroz-
pouští v druhé.
 
Antonín Málek ve své tvorbě několikrát vyu-
žil možnosti kontrastu a posunu myšlenky 
jednoho tematu v podobě obrazového tripti-
chu. Jedná se o špičková díla Málkovy tvor-
by, kdy obrazy jakoby komunikují mezi sebou 
a vytvářejí tak složizý příběh myšlenek, 
pocitů a dějů, který vytváří v divákovi touhu 
tento příběh rozklíčovat a pochopit. 

Tam, kde všichni končí, 
Málek začíná
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KOLÁŘ JIŘÍ
(1914–2002)

Bez názvu (Gauguin)
roláž, karton
64 × 24,5 cm
sign. na rubu razítko pozůstalosti autora

přiložený certifikát pravosti od Martina Helcla 
s razítkem pozůstalosti autora

55 000 Kč
Jiří Kolář se nejprve prosadil jako básník. 
Zabavený rukopis sbírky veršů, prózy a deníko-
vých záznamů „Prométheova játra“ byl tehdejším 
politickým režimem vyhodnocen jako politický 
pamflet a jeho autor strávil devět měsíců ve vyše-
třovací vazbě.

Později, v průběhu šedesátých let, Kolář začal 
prezentovat svou výtvarnou tvorbu. Nosným 
médiem se mu stala technika koláže, do níž pře-
nesl experimentátorské přístupy z poezie. Vytvořil 
desítky rozmanitých technik od roláže, prolá-
že po muchláž či antikoláž. Vizuální umění tak 
výrazně obohatil nejen o nové ojedinělé techniky, 
ale také o principy básnické hravosti.

Kolář patřil k prvním signatářům Charty 77 a byl 
známý i jako mecenáš. Až do své emigrace v roce 
1980 morálně i finančně podporoval mladé a pře-
devším nemajetné české výtvarníky a spisovatele.

Autor experimentální 
a vizuální poezie
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NEPRAŠ KAREL
(1932–2002)

Postava
kovová plastika, barva
v. 121 cm
sign. nezjištěna

320 000 Kč Karel Nepraš, člen dadaisticko-surrealistické sku-
piny Šmidrů, jenž ve svých uměleckých aktivitách 
reagovala na absurdní politickou a společenskou 
situaci padesátých a šedesátých let.

V Neprašově díle se setkává jak humor, i vážnost. 
Humor byl pro Nepraše určitou obrannou strate-
gií, mechanismem, jak si zachovat zdravý rozum 
v totalitní společnosti.

V jeho díle se odráží dobová absurdita a tíseň. 
Tuto smutnou realitu však umělec zpraco-
val do jisté míry satiricky. Neprašova tvorba 
tak v sobě ukrývá určitou dvojznačnost, která 
k nám v naléhavosti a jakémsi varovném gestu 
promlouvá.

Kurátor Jaroslav Anděl o tvorbě Karla Nepraše 
trefně pronesl: „Zajímala ho mez, kde končí humor 
a začíná vážnost.“

Pro Neprašovy sochy postav a hlav je příznačný 
jejich materiál. Autor je vytvářel z nalezených 
předmětů, především z drátů, armatury, instalatér-
ských trubek a obecně z kovových prefabrikátů. 
Později začal s litinovými sochami, jež odléval.

Typ a sériovost materiálu již sám o sobě determi-
nuje pocit, jaký z díla máme. Sochy jsou osamělé, 
odosobnělé ve své indiferentnosti. Mají podobu 
loutek, mechanických a továrních monster.

Závěrem jen pozoruhodné srovnání: „Výtvarný 
způsob myšlení Karla Nepraše je možné přirovnat 
k literární tvorbě Franze Kafky.“ (Volně přejato 
od historika umění Ludvíka Ševečka, 2007).
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Posuzovaný obraz „Bez názvu“ je autentickým, 
reprezentativním, meditativně laděným dílem 
Roberta Piesena, autora patřícího k absolutní 
špičce umělců, kteří na scénu nastupovali v době 
„temna“ padesátých let dvacátého století. Svou 
soustředěnou a nepopisnou prací s duchov-
ními obsahy si malíř již na začátku své dráhy 
získal velké neoficiální renomé. Piesen byl jed-
ním ze spoluzakladatelů výtvarné skupiny Máj 
57, prezentující a formující se šesti výstavami 
(1957, dvě v roce 1958, 1961 a dvě v roce 1964), 
jež se stala spolu s výstavami Konfrontace I a II 
(1960), sdružujícími několik mladších výtvar-
níků, jedinečným fenoménem, symbolem boje 
za svobodnou a necenzurovanou tvorbu.

Zatímco do konce padesátých let maloval Piesen 
především symbolické krajiny, inspirované pravi-
delnými pobyty v Rejvízu v Jeseníkách, v nichž 
hledal a nacházel hlubší smysl svého prožitku 
přírody, v první polovině šedesátých let jeho tvor-
ba vyústila v monumentální cykly abstraktních 
pláten, v nichž pracoval především se strukturou 
plochy a se světlem, které tajemně prozařova-
lo nánosy barev ze spodních vrstev obrazu.

48

PIESEN ROBERT
(1921–1977)

Bez názvu
1964
laky, email, olej, plátno
71 × 51 cm
sign. na rubu Robert Piesen 1964

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

180 000 Kč

Dílo duchovního obsahu 
i nekonečného prostoru
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Robert Piesen se narodil roku 1921 v Jindřichově 
Hradci. Jeho dětství bylo těžké, vyrůstal bez 
matky. Otec pocházel ze židovské rodiny, která 
přišla do Čech údajně ze Španělska v devate-
náctém století. V letech 1936–1940 studoval 
Robert Piesen na Škole uměleckých řemesel 
v Brně u prof. Františka Václava Süssera. Během 
nacistické okupace se snažil uniknout deportaci 
do koncentračního tábora. Podařilo se mu získat 
falešné dokumenty a v roce 1942 se dostává 
jako totálně nasazený do Berlína, kde pracoval 
v nakladatelství Deutscher Verlag. Musel se ale 
také podílet na odklízení trosek po náletech. 
Tyto zážitky ho hluboce poznamenaly, nikdy 
však o svých válečných traumatech nemluvil.

Po válce už ve studiích nepokračoval, stal se 
členem Trnkova studia kresleného filmu a poz-
ději pracoval jako výtvarník v nakladatelství 
Melantrich. Ve svém díle byl autodidaktem 
a zkušenosti získával samostudiem. V roce 1948 
se přestěhoval do ateliéru ve Veletržní ulici, 
kde žil a tvořil až do svého odchodu z Čech.

V padesátých letech dospěl ke svému osobité-
mu výrazu, maloval krajiny, do nichž projektoval 
své biblické představy, v menší míře figurální 
kompozice, ovlivněné Picassovým (neo)klasi-
cismem. Svou první samostatnou výstavu měl 
v roce 1957 v Galerii mladých v Praze. Tehdy 
se také zúčastnil kolektivní výstavy skupiny Máj 
57 v Obecním domě. Postupná redukce detailu 
ho vedla k vytváření znakových krajin – znaky 
mají zvláštní plošnou stylizaci a blíží se formál-
ně k aktuálnímu „stylu Brusel“, který se pro-
sadil na světové výstavě (Expo 58 Brusel).

K abstraktní tvorbě Piesen dospívá v letech  
1959–1960. V roce 1961 vznikají první díla 
s názvem Prostor inexistence a Gehinnom. 
Obrazy typické zvláštní strukturální technikou 
nanášení barev a hmot, inspirované židovskou 
tradicí, ohlašují počátek dlouholeté tvorby, která 
se stala pro Piesenovu tvorbu nejcharakteristič-
tější. V roce 1964 se účastní legendární Výstavy 
D v Nové síni v Praze, společně M. Medkem, 

J. Koblasou, K. Neprašem, A. Veselým a dal-
šími. Jeho samostatná výstava, připravovaná 
v témže roce Středočeskou galerií na zámku 
v Nelahozevsi, již nebyla povolena. V lednu roku 
1965 odjíždí do Curychu, aby se tam zúčastnil 
mezinárodní výstavy v Galerii Bürdecke. Spolu 
se svou družkou, malířkou Pavlou Mautnerovou 
využívá možnosti vycestovat do zahraničí a do 
Československa se již nevrátí. Žijí nejprve ve Vídni 
a posléze v Izraeli v uměleckém kibucu Ein Hod, 
nedaleko Haify. Robert Piesen umírá roku 1977 
náhle na srdeční infarkt, několik dní před zaháje-
ním své výstavy v Armon Gallery v Jeruzalémě.

Posuzovaný obraz „Bez názvu“ je jednou z exem-
plárních ukázek Piesenova přístupu k abstrakci. 
Autor se na přelomu padesátých a šedesátých 
let ve své tvorbě zbavil jakýchkoli narážek na 
empirickou realitu a pojímal obrazovou plo-
chu jako rovnoměrně vyvážené celistvé pole. 
Na plátně začal vrstvit barvy, vytvářející plas-
tický reliéf. Posuzované dílo je tak vytvořeno 
sofistikovanou technikou kombinující laky, email 
a olej. Postupným vrstvením a prostupováním 
těchto materiálů a zasycháním a svrašťováním 
jednotlivých barevných vrstev vznikla nenapo-
dobitelná, nesmírně bohatá povrchová textura. 
Lze dokonce hovořit o materializaci malby.

Piesen svá díla vnímal existenciálně, zrcadlil v nich 
jak svůj vlastní osud, tak úděl židovského národa. 
Posuzované dílo nese znaky autorových nejslav-
nějších cyklů „Gehinnom“ a „Prostory inexistence“, 
jejichž duchovní obsah značí cestu z míst bolesti 
do míst nekonečného prostoru, kde pozemské 
stavy jako trauma a utrpení již nemají místo.

Určit s jistotou, ke kterému z cyklů posuzova-
né dílo patří, je prakticky nemožné. U Roberta 
Piesena je nutné vzít v úvahu, že i dva zdán-
livě velmi podobné obrazy mohou být výpo-
vědí o zcela odlišných tvůrčích představách. 
Skutečnost, že posuzované dílo nenese název, 
není nikterak překvapivá, je spíše symptomem: 
autor v padesátých a šedesátých letech názvy 
obrazů mnohdy neuváděl z ideologických důvodů.
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HUDEČEK FRANTIŠEK
(1909–1990)

Vegetace I
1971
olej, karton na lepence
47 × 27,5 cm
sign. na rubu na autorském štítku František 
Hudeček / 1971

na rubu autorský štítek s popisem díla, na rubu 
razítko: Vystaveno Galerie Moderna, 2013 a dva 
štítky z výstav s popisem díla

190 000 Kč

VYSTAVENO
Galerie Moderna, 2013

František Hudeček patří z dnešního pohledu 
k nejvýznamnějším osobnostem Skupiny 42 i celé 
generace nastupující ve třicátých a čtyřicátých 
letech. Jeho pohled na svět a také výtvarný názor 
jsou nezaměnitelné. V jeho tvorbě se prolínají 
protikladné způsoby myšlení. Na jedné straně 
racionální smysl pro přesné členění plochy a stav-
by prostoru, pro dosažení rovnováhy i napětí pro-
střednictvím až geometricky uspořádané skladby; 
a na druhé straně nespoutaná fantazie vycházející 
z divokých a tíživých, nebo až frustrujících vizí. 
Smysl pro dokonalý řád se propojil s krajní cito-
vostí, uzavřeností a touhou po samotě.

Jedním z Hudečkových silných impulsů a inspira-
cí k abstraktním kompozicím byla návštěva Paříže, 
kam cestoval krátce po druhé světové válce. 
Připomínáme zde jednu zajímavou událost, sou-
visející s úplným počátkem autorovy samostatné 
tvorby. Tento okamžik je téměř mýtickým způso-
bem zpřítomněn samotným Hudečkem v textu 
s názvem „Prehistorie malířského tvora 1966“. 
Autor zde popisuje mystickou událost, během 
které ‚vznikl‘ František Hudeček jako ‚umělec‘: 
„Jednoho pěkného večera vracel jsem se z pro-
cházky v letenském parku, velmi smutný ze své 
samoty, […] A tu to bylo. Tato nevyslovitelná vteři-
na koncentrace mi pojednou zdůraznila jaksi jinak 
tyto stromy, jednu lampu, stíny na zemi a na ved-
lejší ohradě. Najednou jsem zapomněl na všechen 
smutek a díval se na tuto prostou nádheru jako 
opilé dítě. Uviděl a cítil jsem cosi poprvé ve svém 
životě. Cítil jsem důležitost tohoto okamžiku. […] 
spěchal jsem rychle domů. […] S údivem jsem 
pozoroval svoji ruku. Nebylo ve mně vůle, kromě 
té, abych nakreslil ono: to vzrušení, tu vteřinu 
pochopení. […] Nebylo ve mně vůle a přece ruka 
kreslila. Poddal jsem se této lehkosti. Za chvíli byla 
kresba hotova. Pavučina čar, tu chuchvalců jak 
klubka, tu dlouhých čar, […] Toto byl nejdůležitější 
večer v mém životě. Kreslil jsem ještě dál dlouho 
do noci a od té doby denně.“ 

Právě i zde uvedený obraz, „Vegetace I“, ukazuje 
Hudečkovo zapálení pro syntézu surrealismu, 
abstrakce, práce s prostorem a jistou mysterióz-
nost, tajemnost a pochmurnost. 
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SMETANA JAN
(1918–1998)

Věci v zahradě
1975
olej, plátno
90 × 130 cm
sign. PD Smetana 75., na rubu Jan Smetana / 1975

na rubu popis díla autorem

240 000 Kč

PROVENIENCE
z majetku rodiny autora

VYSTAVENO
GASK Kutná Hora, 2018

REPRODUKOVÁNO
Eva Petrová – Jan Smetana, Umělěcké profily, 
Odeon, 1987, č. 71

Jana Smetanu, člena legendární Skupiny 42, 
provázelo celou tvorbou skupinové motto „svět, 
v němž žijeme“. Ve své po-skupinové tvorbě se 
víc než na periferní okraje města zaměřil na pří-
rodu a na inspiraci vlastní zahradou. Polovina 
70. let vnesla do Smetanova díla paradoxně nové 
impulzy, přestože bylo toto desetiletí od počátku 
obecně postiženo tvrdými zásahy a cenzurou 
Svazu výtvarných umělců. (Smetana byl označen 
za „abstrakcionistu“ a prezentace jeho tvorby se 
omezovala pouze na díla ze 40. let. Jeho obra-
zy nebyly přijaty do nákupů uměleckých děl 
Ministerstva kultury, z výstavy k 30. výročí osvo-
bození v Jízdárně Pražského hradu byly těsně 
před zahájením svěšeny, atd.).

Téma zahrady, tajemného světa, který má hluboké 
kořeny v lidských dějinách v trojici zahrada-Ráj-
-Eden se objevuje i v obrazu „Věci v zahradě“. 
Barevná šťavnatost, plná pohybu, vibrací, inten-
zívní vegetační expanze s dominující temnou lin-
kou opisují v několika variacích bohatou přírodní 
energii. Ve Smetanových obrazech se zjevují ele-
menty přírody v jejích střetech, vzniku a zániku. 
Autor experimentuje s postupně se zjednodušu-
jícím rozvrhem kompozice a velkými barevnými 
plochami. Zároveň složitým procesem lazurního 
vrstvení a vymývání dosahuje zajímavých efektů 
při postupném zesilování transparentnosti tónů. 
Kontrast transparentnosti a neprůhledné hmot-
nosti vytváří jeho specifickou malířskou poezii. 
Obrazy nejsou ani krajiny ani figury ani zátiší – 
jsou tím vším zároveň – zobrazují univerzum, kde 
neexistují tyto kategorie. Obraz „Věci v zahradě“ 
patří k vynikajícím dílům tohoto období.

Nový impuls poetiky vidění 
a ušlechtilosti projevu
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KMENTOVÁ EVA
(1928–1980)

Svatá hlava
cínová plastika
v. 56 cm
sign. ze strany Eva Kmenotvá

80 000 Kč

Eva Kmentová patří k jedněm z nejvýraznějších 
poválečných sochařek v Čechách.

Její dílo otevřelo pro české umění téma tělesnosti 
v jiných podobách, než bylo do té chvíle běžné. 
Pro autorku bylo charakteristické haptické vnímá-
ní a fragmentarizace těla.

Formou se autorka pohybovala v širokém rozpě-
tí od figurace až k minimalistickému cítění, kdy 
dospěla k tak jednoduchým tvarům, jako je krych-
le nebo válec.

Tvorba Evy Kmentové byla prezentována nejen 
v rámci domácí, české scény, ale i v zahraničí. 
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SLAVÍK OTAKAR
(1931–2010)

Provazochodec
1985
olej, plátno
119,5 × 79 cm
sign. na rubu Slavík 85

150 000 Kč

Otakar Slavík zaujímá na své domovské české 
výtvarné scéně pozici výrazného malíře a živel-
ného koloristy. Jeho obrazy charakterizuje 
expresivní dynamická skladba a reliéfní vrstvy 
barev stmelené do malířské hmoty, jimiž vytvářel 
na hraně předmětné a abstraktní formy osobi-
tá podobenství a příběhy. V šedesátých letech 
se připojil k okruhu skupiny Křižovatka a účastnil 
se významných výstav tvůrců Nové citlivosti 
(Václav Boštík, Karel Malich, Jiří Kolář, Zdeněk 
Sýkora aj.), jejichž práce spojovaly konstruktiv-
ní záměr s výrazem bezprostřední zkušenosti 
a emocí.

Od sedmdesátých let se malíř podílel na akcích 
neoficiálních umělců Křižovnické školy čisté-
ho humoru bez vtipu. Po podepsání Charty 77 
následovala ztráta zázemí v jeho malířské profesi 
a po třech letech diskriminace ho přiměla emig-
rovat do Vídně, kde se stal členem Künstlerhausu 
(1981). V Slavíkových obrazech, které mají obvykle 
formát na míru lidského těla, se projevují všechny 
barvy života jako plná škála expresivních barev-
ných skvrn a akordů. Nově uchopené náměty 
předmětné malby a figurální kompozice jsou 
skloubené abstraktní expresivní formou se zlomky 
a segmenty postav, které jsou vytvořeny gestu-
álním malířským rukopisem, příznačným pro sou-
časnou středoevropskou abstrakt-konkrétní 
malbu.

Umělcova velká retrospektiva v Národní galerii 
v Praze (1991) i reprezentativní výstava v Míčovně 
Pražského hradu (2001) představily monumen-
tální dimenzi jeho malířského díla, v němž vynikly 
stabilní hodnoty moderní malby, kontinuita kon-
struktivních forem a expresivní abstrakce.

V díle Otakara Slavíka se projevuje přirozená 
důstojnost, s níž tematizuje svou životní zku-
šenost jako prozření k reálnému stavu věcí. 
Je v něm dodnes podstatná přítomnost mužské 
nebo ženské postavy, které v jeho obrazech oteví-
rají možnost obracet se k druhému, a prostřednic-
tvím prohnětené hutné malby, dobře vypracované 
jako těsto, předávají schopnost osobně se vztaho-
vat „od já k ty“ i ke světu, v němž žijeme.

Osobitá snaha  
o nový kolorismus
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KOBLASA JAN
(1932–2017)

Samá díra
1962
dřevěná plastika
v. 60 cm
sign. zespodu monogram K 62

zespodu název díla

40 000 Kč

Jan Koblasa, jeden z členů recesistické, dadais-
tické skupiny Šmidrů, grafik, malíř, ale podle vlast-
ních slov, především sochař.

Jeho dílo, v průběhu let formovalo mnoho vlivů 
z nichž lze jmenovat například abstraktní expre-
sionismus, existencionální filozofie a konkrétní 
hudba.

V roce 1960 se významně podílel na organizování 
dvou slavných, neoficiálních výstav Konfrontace 
I. a Konfrontace II. Obě výstavy se staly jakousi 
manifestací nefigurativní tvorby.

Pro dílo Jana Koblasy je příznačná temná, ponurá 
barevnost a typicky informelní textura. Od konce 
padesátých let se zaměřil na tvorbu sochařskou, 
v níž se naplňují obdobné principy. Koblasovy 
sochy mají silně mytický a symbolický charak-
ter. Svou podobou se navrací k archetypům, 
k zárodečné prahmotě. Tento Koblasův „útěk“ 
k samotným počátkům, byl autorovi jistou oporou 
a ochranným štítem, vůči soudobému, hektickému 
a chaotickému světu.

Zde hodnocené dílo, je skvělým příkladem 
Koblasovy poměrně rané sochařské tvorby.
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HUDEČEK FRANTIŠEK
(1909–1990)

Trpělivý jako příroda
1968
tempera, karton
28,5 × 19,5 cm
sign. UD Fr. Hudeček 68

65 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka, Praha

REPRODUKOVÁNO
Jiří Machalický, Martin Zeman – František 
Hudeček, Galerie Moderna, Praha 2011, str. 217, 
obr. 202

Františka Hudečka lze právem řadit mezi napros-
tou elitu českého, moderního umění. Jeho dílo 
prošlo pozoruhodným vývojem, kdy jako člen 
Skupiny 42, v šedesátých letech definitivně opus-
til téma vztahu člověka a velkoměsta, a začal 
tvořit zcela vlastní, nevídané, minimalistické práce. 
Tato díla ukazují, jak osobitý měl Hudeček smysl 
pro členění plochy a prostoru, který mohl být jak 
statický, tak i dynamický. 

Pro Hudečkovu osobnost i pro jeho tvorbu bylo 
od počátku příznačné, že byť byl nějakým směrem 
ovlivněn, pak jej dokázal modifikovat a zcela při-
způsobit své vlastní optice. Proto jsou Hudečkovi 
práce natolik odlišné a jednoduše rozpoznatelné 
od tvorby ostatních představitelů op-artu či geo-
metrické abstrakce. 

Jedna z nejsložitějších 
osobností českého umění 

20. století 
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KRATINA RADOSLAV
(1928–1999)

Variabil
1981
kovový variabil
47,5 × 15 × 15 cm
sign. nezjištěna

přiložena fotografie díla s potvrzením pravosti 
od manželky autora Heleny Kratinové

250 000 Kč

Tvorba sochaře a originálního tvůrce variabilů – 
Radoslava Kratiny, patří k nejautentičtějším pro-
jevům českého umění druhé poloviny 20. století, 
jenž jsou založeny na principech geometrie.

Reflektuje neokonstruktivistické tendence, které 
se u nás začaly prosazovat začátkem šedesátých 
let, a vytvářejí jejich osobitou verzi.

Kratinovy variabily patří k originálnímu koncep-
tu, který v českém umění nemá paralelu. Sám 
autor tento koncept definoval následovně: „Můj 
přístup k variabilům nerespektuje časové úseky 
a datování vzniku jednotlivých objektů, nahlížím 
je jako řetězící se celek, a evokují-li straší práce 
novou možnost, bez rozpaků sahám po nové rea-
lizaci. […] Způsob práce na takových objektech, 
které nemají začátek ani konec, nerespektují 
svůj původní tvar a rozměr, proměňují se, jsou 
nestálé, dovolují cizí zásah, pracují s odosob-
něnými geometrickými tvary a jsou vyrobitelné 
v jakémkoliv množství, nežádá ani datování, ani 
signaturu autora. Samy objekty se posunuly 
do polohy anonymního předmětu schopné-
ho navodit nejen estetické zážitky, ale i pocity 
manipulátora ze samotné hry a mohou být vrže-
ny do času a prostoru beze jména jako míč.“ 

„Cílem 
je mi věc“



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ  |  149



150  |  1. ART CONSULTING

56

HILMAR JIŘÍ
(1937)

Bez názvu
1976
provaz, barva, deska
120 × 120 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 76. / 1. VI. 76

180 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka moderního umění, Praha

V době sedmdesátých let, Jiří Hilmar – jeden 
z nejvýznamnějších českých umělců op-artu 
– začal kromě papíru a kartonu používat i jiné 
materiály, jako látky, šňůry a dřevo. Vznikly tak 
zcela nové práce. Zde nabízené dílo náleží do 
reliéfů vertikálně uspořádaných šňůr, které Hilmar 
tvořil dvojího typu. Buď byly šňůry v pravidelných 
rozestupech, či těsně jedna za druhou, navosko-
vány a posléze fixovány na podložce – jak je tomu 
v případě zde nabízeného díla. Anebo byla jedna 
vrstva šňůr fixována k podkladu a druhá vrstva 
přes ně volně visela, v dalším prostorovém plánu. 
Statické dílo, tak v sobě ukrývalo latentní pohyb, 
který byl zřetelný pouze ve chvíli, kdy proud 
vzduchu procházející osoby rozvířil a rozpohybo-
val volné šňůrky.

Zde prezentované dílo je skvělou a velmi silnou 
ukázkou Hilmarovy tvorby.

„[…] ve své tvorbě se 
snažím udržet rovnováhu 
mezi konceptem, tedy 
myšlenkou, materiálem 
a investovanou energií, 
[…]. Pro mě je podstatné 
myslet rukama, a to tak, 
aby to šlo i přes srdce.“
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MALICH KAREL
(1924)

Uviděl jsem oko
2001
barevný pastel, ruční papír
100 × 70,5 cm
sign. na rubu K. Malich 2001. II.

na rubu název díla autorem

220 000 Kč

I přes těžké začátky, kdy bylo Karlu Malichovi 
– jakožto avantgardnímu umělci – s nástupem 
normalizace, zakázáno vystavovat, je dnes známý, 
jako jedna z nejvýraznějších postav českého 
umění 20. a 21. století.

Malichovo dílo bylo od počátku inspirované příro-
dou. Jak sám prohlásil „krajina je ve mně.“ V pří-
rodě cítil pocit obrovského bezpečí, o nějž svou 
tvorbu i sebe sama opíral.

Co se dalších zdrojů inspirace týče, pak Malich 
velmi obdivoval dílo Henriho Matisse, pro jeho 
čistou a pestrou barevnost. Právě na základě stu-
dia Matissovy tvorby, Malich pochopil, jak obtížné 
je malovat čistou barvou. Zalíbení si Karel Malich 
našel především ve výrazných, ostrých barvách, 
tzv. české okry jeho dílo nepřipouštělo.

Malich se inspiroval mimo jiné i ruskou avant-
gardou, na níž obdivoval její fantazijní svět. Velmi 
blízké mu bylo například dílo Kazimira Maleviče.

Právě na Malichových pastelech, můžeme bez-
pečně pozorovat a obdivovat umělcovy tři základ-
ní, inspirační toky: živelná síla a vitalita, jenž 
pramení z přírody; matissovská barevnost; a ruský 
avantgardní svět fantazie.

„Necítím, že bych byl 
na konci, ale je mi fůra 
roků. Myslím, že potom 
to všechno začne nějak 
znova. Duše je vánek. 
Přemítající vánek.“
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HILMAR JIŘÍ
(1937)

Bez názvu
1972
papírový reliéf, plexi box
134 × 134 × 25 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 72.

800 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
Jiří Hilmar, Tiše se přemisťovati, katalog výstavy 
Galerie města Pardubic a Klubu konkretistů KK3, 
2013, nestránkováno

Spoluzakladatel Klubu konkretistů (1967), Jiří 
Hilmar, patří mezi nejvýznamnější české op-artové 
umělce. Právě v době založení Klubu konkretistů, 
se tvorba Jiřího Hilmara začala soustředil na téma 
pohybu, a to jak reálného tak optického. Tento 
pohyb autor studoval v kinetických objektech,  
i ve svých slavných papírových reliéfech.

Zde hodnocené dílo, patří zrovna mezi ony papí-
rové reliéfy.

Jedná se o pozoruhodný příklad Hilmarovy tvor-
by, kdy autor pracoval pouze s monochromním, 
jemně narůžovělým papírem, který v proužcích 
seskládal do různě vysokých stříšek.

Celým reliéfem pak prochází nepravidelné prosto-
rové zvlnění.

Dílo je nesmírně silné, díky svým opticko-kine-
tickým kvalitám, které Hilmar, v tomto případě 
minimalisticky vybudoval pouze za pomocí světla 
a stínu. Obraz působí jako živý, dýchající organi-
smus. Dílo je výjimečné i svým rozměrem. Jedná 
se o největší Hilmarův papírový reliéf, který kdy 
byl nabídnut v aukci.

Estetické kouzlo geometrie 
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MALICH KAREL
(1924)

Od začátku …
2001
pastel, karton
69 × 49 cm
sign. na rubu K. Malich 2001

na rubu název díla autorem

70 000 Kč

Divákovi se naskýtá pohled na výtečný pastel 

a příkladnou práci Karla Malicha s tímto médiem 

v počátcích přelomu století. Karel Malich je svým 

ražením a stylem jedinečným umělcem nadná-

rodní velikosti a jeho práce s pastelem se staly 

přímo signifikantními. Tato práce má přímo až 

transcendentní podobu, navozuje v divákovi otáz-

ky a vytváří pocit, že vše objímá, celý prostor, 

jenž mu čelí. Dílo se honosí plností barev a je pří-

kladnou ukázkou výtečné práce s pastelem, jeho 

nanášením a kombinací. Dílo „Od začátku“ nám 

ukazuje Karla Malicha v jeho mystickém rozpolo-

žení a zprostředkovává nám jeho niterné prožitky.

Nabízené dílo je ukázkou Malichovy práce v té 

nejlepší kvalitě a dokazuje, proč si českého uměl-

ce vybraly jako svou akvizici mnohé světové 

galerie, mezi jinými například i Centre Georges 

Pompidou v Paříži. 

„Mívám hrůzu koukat 
na to, co jsem udělal. Celý 
život o všem pochybuji, 
nejsem sebevědomý typ. 
Kouknu se, a když zjistím, 
že to není zase takový 
průšvih, jdu spokojeně 
domů.“
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KUBÍČEK JAN
(1927–2013)

Variamobilní princip 
s elementem L
1965–1970
akryl, plátno
70 × 70 cm
sign. na rubu Jan Kubíček / 1965-1970

na rubu popis díla autorem 

180 000 Kč

Tvorba Jana Kubíčka byla v českém prostředí 
patrně nejradiálněji konstruktivistická, v někte-
rých aspektech až minimalistická. Nedlouho 
před sovětskou okupací Jan Kubíček začal nevě-
domky stavět základy českého konstruktivismu. 
Postupoval radikálně, redukovaně – směrem k čis-
totě a jasnosti. Pracoval se základními geometric-
kými tvary – čtvercem, kruhem, linií – a zkoumal 
jejich vztahy na čisté ploše: dělení, minimální 
a maximální kontra-pozice apod. Maloval akrylové 
obrazy, ale vytvořil též sérii plexisklových a novo-
durových objektů či reliéfů. Odvážil se rozdělit 
čistou plochu jednoduchou linií. Vzrušovalo ho 
to, ale taky trochu děsilo. „Je to dost? Je tohle 
ještě umění?“ Ale vnitřní hlas ho přesto táhl dál.

V roce 1969/70 vystavil tato díla ve Špálově 
galerii v Praze a zrealizoval první českou mini-
malistickou instalaci z plechových a dřevěných 
objektů. To bylo první vrcholné období jeho 
tvorby. A právě z této výstavy jsou i nabízené 
objekty LL. Jedná se o sběratelsky i významo-
vě velmi cenné galerijní dílo Jana Kubíčka.

„Udělal jsem obrazy 
se znakem L. […] vyňaté 
písmeno je nyní jen 
geometrickým znakem, 
který sám o sobě 
ve čtverci má dokonalý 
řád proporcí. […].”
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KUBÍČEK JAN
(1927–2013)

Čtvercové elementy 
v rastru, s protikladným 
řazením
1974
akryl, plátno
70 × 70 cm
sign. na rubu Jan Kubíček / 1974

na rubu popis díla autorem a autorský štítek 
s popisem díla

220 000 Kč
Jan Kubíček, jeden z hlavních představitelů čes-
kého konstruktivismu. 

Zde hodnocené dílo, odráží Kubíčkův originální 
přístup z počátkem sedmdesátých let, kdy autor 
zkoumat vzájemný dialog a vztah mezi náhodou 
a přesnou geometrickou linií.

Pomocí házení kostky volil barevné odstíny, které 
následně nanášel do obrazového rastru.

Tento experimentální přístup tvorby, založený 
na dvou protipólech, vnesl do Kubíčkových děl 
prvky pohybu a dynamiky. 

Náhoda souladu s přísnou 
geometrickou abstrakcí 
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62

GRYGAR MILAN
(1926)

Antifona
2011
akryl, plátno
70 × 80 cm
sign. na rubu na blindrámu Grygar 2011

430 000 Kč

Představovat Milana Grygara a jeho tvorbu je 
v zásadě naprosto zbytečné, protože se autor 
svojí intenzivní výtvarnou aktivitou etabloval 
natolik, že se stěží najde u nás někdo, kdo by 
se i třeba jen částečně zajímal o umění a přitom 
neznal Grygarovy akustické kresby, či Antifony. 
Konfrontace akustické složky s kresbou, či mal-
bou spojuje jako sjednocující linka od šedesátých 
let nepřetržitě celou kariéru tohoto výjimečného 
umělce. Právě tento objevný aspekt řadí autora 
zaslouženě mezi elitu poválečné avantgardní 
generace a to nejen u nás, ale i v globálním, tedy 
v neúprosném mezinárodním měřítku.

Když se umělec začátkem osmdesátých let začal 
opět zabývat malbou, představil unikátní sérii čer-
ných obrazů s precizními barevnými kompozicemi 
linií, které představovaly průběh tónu na kon-
trastní černi ticha. Následně, přibližně po deseti 
letech, přichází Milan Grygar se svou novou a asi 
nejznámější řadou obrazů, které nazývá Antifony. 
Také zde je patrná autorova tematická konzisten-
ce tvorby, ale zároveň další stupeň jejího vývoje. 
Název děl byl záměrně vypůjčen z hudebního 
názvosloví se zřetelným odkazem na gregoriánské 
chorály pracujícími proti sobě se dvěma odlišnými 
hlasy a opět se na ploše obrazu rozehrávají vari-
ace kontrastních tónů, tentokrát vizualizovaných 
plochou a formou barevných polí.

Intenzivní barevnost Antifon umělec v několika 
obrazech zaměnil za rafinované kompozice černé 
s bílou, ve kterých se spolu se zářivě bílou bar-
vou potkává vedle kontrastní černě ještě světle 
krémový odstín, čímž tyto obrazy získávají ještě 
kontemplativnější náboj. Série čtyř těchto děl 
stejného formátu byla poprvé vystavena v roce 
2011 na výstavě „Milan Grygar – Antifony a parti-
tury“ v pražském Museu Kampa a nabízený obraz 
pak znovu v roce 2014 opět v Praze, tentokrát 
v Galerii Petr Žaloudek. Obraz sám vypovídá o své 
výjimečnosti především viditelnou kvalitou, ale 
také nelze přehlédnout vysokou sběratelskou 
hodnotu, která je dána naprostou nedostupnos-
tí obdobných Antifon a zmínit fakt, že se takto 
dokonalá díla na aukčním trhu ani v minulosti 
nikdy nenabízela.

„Náhoda je bytí možného. 
Průsečík daného a možného. 
Chtěné v nechtěnosti, 
záměrné v nezáměrnosti. 
Určité v neurčitosti. 
Náhoda není neomezená, 
má své zákonitosti, 
svá ohraničení. Volbou 
a porušováním zákonitosti 
docilujeme poezii danosti …“
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„Prostorový reliéf“ je Demartiniho ranné reprezen-
tativní dílo. Demartini je považován za klíčovou 
osobnost českého sochařství druhé poloviny 
20. století. Věnoval se převážně abstraktní geo-
metrické tvorbě. Ještě na konci první poloviny 
šedesátých let se stal jedním z hlavních protago-
nistů neokonstruktivismu, hlásících se k programu 
nové přírody a nové citlivosti.
 
V jeho tvorbě patří k nejvýraznějším dílům právě 
série nízkých reliéfů vzniklých nejprve otisko-
váním drobných elementů do hlíny a poté jejich 
odlití do sádry, později vyráběných z plechů 
či dřeva. Můžeme je číst jako absurdní schéma-
ta nebo modely labyrintu, s nimiž se setkáváme 
třeba u tvorby Zdeňka Sekala, zároveň už je jasně 
patrné směřování ke geometrickému stylu. Ten 
se u něj naplno projeví už v roce 1964, kdy se 
problematika informelu obecně vyčerpala.
 
Základovou plochu většinou čtvercového tvaru 
dělí pravidelným rastrem, do jednotlivých buněk 
vkládá reliéfní elementy, zpočátku různě seříznuté 
komolé jehlany, pak už výhradně koule. První reli-
éfy jsou ještě z kolorované sádry, když však objeví 
pochromovaný plech a dřevo, pracuje už výhrad-
ně s nimi. Později Demartini koule různě seřezává, 
v seriálních pracích někdy střídá konvexní a kon-
kávní polokoule. Zároveň zvětšuje jejich měřítko 
a začíná také experimentovat s různými typy 
schránek, do nichž je vkládá.
 
Velkorysé pojetí (a to i ve formátech) ho odlišova-
lo od jeho kolegů. Postupně se k struktuře zapo-
joval i venkovní prostor, vznikaly jakési schránky 
v geometrických útvarech, které autor částečně 
destruuje. Od počátku 70. let posiloval minima-
listické trendy své tvorby, které dovršil v cyklu 
„Modelů“ – jakýchsi bělostných jevišť bez aktérů 
uzavřených do průhledných skleněných schránek 
(1979). Modely postupně vyústily do sádrového 
cyklu topografických „Míst“, ještě prázdnějších, 
ale rozlehlejších reliéfů „ničeho“.

„Dílo v sobě poezii 
a kouzlo má, anebo 
nemá.“

63

DEMARTINI HUGO
(1931–2010)

Prostorový reliéf
1965
dřevo, sololit, akryl na dřevěné desce
95 × 95 cm
sign. na rubu H. Demartini 1965

650 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
Hlaváček, J.: Hugo Demartini. Odeon, Praha 1991

VYSTAVENO
Hugo Demartini – galerie Komart, Bratislava 2002



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ  |  165



166  |  1. ART CONSULTING

64

ŠIMOTOVÁ ADRIENA
(1926–2014)

Hlava
1997
pigmenty, ruční papír
59 × 49 cm
sign. UD Adriena Šimotová 97

80 000 Kč

Adriena Šimotová patřila mezi výrazné představi-
tele umělecké generace šedesátých let, proslavila 
se svým neotřelým přístupem k papíru.Opustila 
klasickou malířskou techniku a jako základní 
výrazový prostředek zvolila přímý fyzický dotek. 
Přešla k instalacím a prostorovým realizacím 
a zaměřila se na lidskou figuru a tvář. Pracovala 
s textilem i papírem, který prořezávala, muchlala, 
různě drásala a tvarovala. Vznikly tak křehké papí-
rové sochy – obtisky tváře, dlaní, chodidel i celého 
těla a závěsné reliéfy, které se skládají z mnoha 
vrstev průsvitného nebo karbonového papíru.

Pro Adrienu Šimotovou je komunikace de facto 
identická s tvorbou. Autorčina komunikace 
je samozřejmě komunikací výtvarnice, ať je to 
v kresbě přes šablonu, nebo v ještě křehčím 
a pomíjivějším zviditelňování prostřednictvím 
sypaného pigmentu. Užití barevných pigmen-
tů, přímo nanášených prsty, nebo přes šablony, 
které si umělkyně sama zhotovila, logicky kore-
sponduje s novým aspektem finálních realizací, 
jíž je čisté schéma lidské postavy nebo jejích 
částí.

Důležité je tázání po tom, co skutečně je „tady 
a teď“. Dřív to zpřítomňovala způsoby, které byly 
spjaty s bezprostředností vztahu vzniku díla 
a modelu, snažila se vytrhnout určitý moment 
z kontinua plynutí času a učinit jej svým dílem. 
A tím, že se již neváže na tuto svou jistotu, 
na zakotvení v absolutním sepětí s procesem 
vzniku, může se svobodně rozhodnout inter-
venovat do určitého prostředí nebo situace. 
Tam vznikne dílo, determinované jejími šablonami 
a pigmenty, které skrze otvory v šabloně někdy 
prosypává, jindy subtilně nechává proniknout. 
Její dotek je samozřejmě přítomen.

„Začínala jsem abstraktní 
lyrikou, […] a posléze jsem 
tíhla k figuře. Moje velké 
téma je člověk. […].” 
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65

KOBLASA JAN
(1932–2017)

Das Tanz–Theater
1977
kombinovaná technika, akryl, karton, koláž, kvaš, 
dřevěný autorský box s původním plexisklem
82 × 68 cm
sign. PD monogram K 77

55 000 Kč

Jan Koblasa patří bezesporu mezi klíčové osob-
nosti českého poválečného umění. Zvládl mistrně 
nejrůznější sochařské i malířské techniky a vyzna-
čoval se mimořádnou citlivostí k povaze použitého 
materiálu. Jeho trvalý dialog s hmotou, filosofic-
ké vnímání světa a nelehké osobní osudy vedly 
k vytvoření děl s hlubokým myšlenkovým obsa-
hem. V kontextu doby, v níž české moderní umění 
bylo zasaženo sérií dramatických dějinných zvratů 
a zároveň konfrontováno s odlišnými výtvarnými 
tendencemi západního světa, je cenné zejména 
jeho literární svědectví o subjektivních pocitech 
umělce i době samotné. Jeho aktivní angažova-
nost v radikálních uměleckých skupinách přispě-
la nemalou měrou k rozvoji našeho moderního 
umění a to i přes krajně nepříznivé podmínky 
socialistickými ideologiemi poznamenané doby.

Nabízená reliéfní asambláž je typickým předsta-
vitelem autorovy tvorby z období druhé poloviny 
sedmdesátých let, tedy periody poznamenané 
přesvědčivým návratem umělce k malbě, kterou 
v šedesátých letech opustil.

Výstavě Koblasovy nově vzniklé expresivní tvorby 
organizované Galerií Dürr v prestižní mnichovské 
Villa Stuck dominoval tehdy asi tucet objektů, 
sestávající se z maleb na kartónu na přeliž-
ce, či na plátně, které byly umístěny v hloubce 
na zadní straně černých zasklených kazet. Tuto 
řadu děl s velmi abstraktně pojatou tématikou 
jakéhosi reje apokalyptické změti těl autor pojme-
noval Tanz, tedy tanec a v duchu své sochařské 
tradice Koblasa obrazy pro podtržení jejich nalé-
havosti vkládal za plexisklo do černých skříněk.

Tyto velmi působivé asambláže diváka zneklidňují 
nejen svoji elektrizující malbou, ale také meobvyk-
lou formou autorské adjustáže a výsledný celek 
nikoliv neprávem připomíná jakýsi mystický oltář.

Jedná se o reprezentativní dílo zásadního auto-
ra naší poválečné scény, které bylo mnoho-
krát vystavováno a donedávna tvořilo součást 
významné zahraniční sbírky.

„V umění mě zajímá hlavně 
to co bylo předtím. Předtím, 
než jsme se narodili, než 
jsme sem přišli.“
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RITTSTEIN MICHAEL
(1949)

Momentky
1980–1987
kombinovaná technika, olej, textilie, sololit
61 × 75,5 cm
sign. PD 80-87 M. Rittstein, na rubu M. Rittstein / 
1980 - 87

na rubu název díla autorem

130 000 Kč

V polovině sedmdesátých let, Michael Rittstein 
představil svůj vyhraněný program figurální 
malby. Obrazy, jenž jsou svým tématem zdán-
livě banální, pojímá Rittstein svým výtvarným 
rukopisem velmi dramaticky a bizarně. „V jistém 
smyslu je Rittsteinovo umění projevem agresivní 
vzpoury proti diktátu nitra… Neobejde se to bez 
okázalosti, bez nestoudné drzosti, bez jistého 
urážlivého cynismu. Vyžadují to však polemické 
cíle Rittsteinova umění.“ (Petr Pivoda, 2006)

Rittsteinovo zařazování do tzv. české grotesky není 
však úplně přesné. Nejedná se totiž o prvoplánově 
groteskní témata, nýbrž o alegorie, které májí svůj 
hlubší filosofický, existencionální a humanistický 
podtext. Zároveň jsou odrazem skutečnosti, byť 
v neobvyklé parafrázi. Ve svých obrazech Rittstein 
pracuje s gestickým a expresivním výrazem, při-
pomínajícím akční umění. K zvýraznění tohoto 
účinku využívá pastózní malby, která je vrstvena 
a přes svou statičnost připomíná živou matérii.

Vyhrocené bizarní 
grotesky
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SOPKO JIŘÍ
(1942)

Tři sestry
1981
akryl, plátno
140,5 × 145,5 cm
sign. PD 81 / Sopko

850 000 Kč
Jiří Sopko patří k nejvýraznějším osobnostem 
současné české malby a bez jeho osobité-
ho malířského projevu si nelze české umění 
posledních desetiletí představit. Poprvé vysta-
voval 1967 ve Špálově galerii na výstavě Nová 
jména a po krátké abstraktní periodě se připojil 
k vlně nové figurace, v níž hned od počátku 
zaujal autentickou pozici: na své první samo-
statné výstavě v Nové síni v Praze se roku 1970 
představil jako silná umělecká osobnost se své-
rázným ironickým pohledem na svět a na člo-
věka a nezaměnitelnou výtvarnou řečí, kterou 
charakterizovala vitální barevnost, expresivní 
barbarizující deformace, spontánní malířský ruko-
pis a osobitý repertoár výtvarných metafor. 

Od konce osmdesátých let se Sopkova malba 
uvolňuje, zjednodušuje a monumentalizuje. Figury 
jsou redukovány na jednoduché schéma, veš-
keré napětí obrazů se soustřeďuje do intenzivní 
barevnosti. Sopko si získává respekt jako nedo-
stižný kolorista, jehož malířský projev je stále 
elementárnější, koncentrovanější a introvertnější.

Sopkovy obrazy většinou odkazují jinam, než kam 
míří, na první pohled se zdají být jednoduché, 
jako by to byla jen hra s barvami, figurkami, 
ornamenty a bizardními metamorfózami, ale je 
to hra jen potud, pokud může být jako hra 
viděn náš život, protože o něj tu vždycky běží.

Nabízený obraz je doposud nejvýraznějším 
nabízeným dílem tohoto autora v aukci. 

Intenzivní barevnost 
a osobitá výtvarná metafora
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ANDERLE JIŘÍ
(1936)

Hommage á Bernard 
Schultze
1989
olej, plátno
140 × 115 cm
sign. PN 37/1989 Anderle

pravost potvrzena autorem

na rubu štítek Galerie Ambiance, Luzern 
s popisem díla

650 000 Kč

Od roku 1962 Anderle vystavuje své práce 
na společných výstavách s dalšími českoslo-
venskými výtvarníky v Praze, Berlíně, Kolíně 
nad Rýnem, Chicagu, v Benátkách aj. V roce 
1967 se poprvé zúčastní na Mezinárodním bie-
nále grafiky v Lublani a má samostatnou výstavu 
v Galerie im Centre v Göttingenu. Rok poté popr-
vé vystavuje v USA v souboru Nejnovější grafika 
z Prahy v Corcoran Gallery ve Washingtonu D.C.

V roce 1971 se zúčastnil výstavy k 500. výročí 
narození Albrechta Dürera v Norimberku. V jeho 
obrazech nejen z této doby, ale v celém průběhu 
jeho tvůrčího hledání je zjevně v symbióze jeho 
snaha v podobenstvích zachytit současného člo-
věka a v kontextu s mytologickými, historickými 
i sociologickými souvislostmi ukázat, že žije svou 
roli v tomto světě střetu hodnot a idejí. V průběhu 
sedmdesátých let bylo možné na mezinárodním 
poli vedle oceňování českého filmu také zazname-
nat významný vklad českého výtvarného umění, 
na kterém měl svůj podíl Jiří Anderrle. V osm-
desátých letech vytvořil cyklus obrazů a grafik 
Iluze a realita, Apokalyptická genetika, Commedia 
delĺ arte.

Na tvorbě z tohoto období je výrazně zachytitel-
ný zdroj inspirací, který má pramen v době jeho 
působení v Černém divadle. V roce 1994 se setká-
vá s nejvýznamnějšími díly moderního malířství 
na mnichovské výstavě Élan vital. Kandinský, Klee, 
Calder a zejména Hans Arp, klíčovým způsobem 
ovlivnili další tvorbu Jiřího Andrle. Začíná praco-
vat na cyklu Návraty.

V roce 1996 je uspořádána retrospektivní výstava 
jeho díla v Císařské konírně Pražského hradu. Má 
řadu retrospektivních výstav v mnoha evropských 
městech. A v roce 2008 byla v USA konána nej-
větší retrospektivní výstava Anderleho grafiky 
v Cincinnati v Art Museu. 
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RÓNA JAROSLAV
(1957)

Noční moře
2002
olej, plátno
100 × 80 cm
sign. PD Róna 02 IX., na rubu na blindrámu 
J. Róna / 02 IX.

na rubu na blindrámu popis díla autorem,  
na rubu plátna dedikace autorem

180 000 Kč

Jaroslav Róna v 80. letech procházel obdobím 
groteskní figurace a následně od roku 1985 
začal tvořil první obrazy směřující k archetypál-
ní symbolice a předhistorické mytologii. Později 
se v malbě i plastice přiklonil ke kubistickému 
chápání prostoru a hmoty. 

V 90. letech přešel od neokubistického tvaro-
sloví k reminiscencím na mašinismus a art deco. 
Změnil barevnost, ze sytých temných tónů pře-
šel k studené světlé škále. Od druhé pol. 90 let 
se vrací ke komplikované struktuře obrazové plo-
chy. Patří k předním představitelům českého post 
modernismu. Byl spoluzakladatelem výtvarné 
skupiny „Tvrdohlaví“.

Róna se svou hutnou a jasně artikulovanou mal-
bou pouští do závažných témat, která jsou s při-
bývajícími lety stále naléhavější. Aniž by se vytrá-
cely vizuální kvality, zvětšuje se akcent vypjatosti 
a až apokalyptické nálady. Také nabízený obraz 
pocházející z malířovy tvorby přelomu století nále-
ží k této linii. 

Autor „vnitřních krajin” 
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TYPLT 
LUBOMÍR
(1975)

V protisvětle
2010
olej, plátno
145 × 200 cm
sign. LD Typlt 10, 28. 11. 
2010 Lubomír Typlt

na rubu název díla autorem, 
přiložený autorský certifikát 
s fotografií a potvrzením 
pravosti díla

150 000 Kč

Typltova malba je vytvářena 
ve dvou rovinách – kriticky 
zaměřená symbolizova-
ná figurace a konstrukční 
(mechanická) abstrakce 
pohybující se v rovině uto-
pie. V nabízeném díle autor 
úmyslně syntetizuje oba 
póly na společné ploše, 
čímž dochází k velmi zají-
mavému vizuálnímu setká-
vání dvou naprosto odliš-
ných výrazových světů.

Motiv obrazu je prová-
zán malířovým zájmem 
o fenomén období, kdy se 
překlenuje člověk z času 
dospívání směrem k dospě-
losti, který autor začal pro-
zkoumávat již v roce 2008 
cyklem Chlapci do kterého 
spadá i nabízené dílo.
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BIASI ALBERTO
(1937)

Politipo
1974
opticko-kinetický reliéf, asambláž, textilní pásky, 
plátno na desce
100 × 100 cm
sign. na rubu Alberto Biasi 1974

na rubu popis díla autorem, číslo archivu 347, 
přiložené autorské potvrzení pravosti

450 000 Kč
Zde hodnocené dílo je příkladem vynikající 
a naprosto mimořádné práce Alberta Biasiho, 
zakladatele revoluční skupiny Gruppo N a jed-
noho z prvních a nejvýznamnějších tvůr-
ců kinetického umění a op-artu v Itálii. 

Biasiho živé geometrické práce se vyznaču-
jí matematickou precizností a propracovanou 
symetrií, která nabízí iluzorní pocit pohybu 
i v případě, že dílo zůstává naprosto nehybné.

V sedmdesátých letech pracoval Biasi na 
tzv. „Politipi“ – cyklu, jemuž se věnoval až do 
devadesátých let. Pro tento cyklus je cha-
rakteristické vícenásobné překrývání barev-
ných pásků na několika úrovních, což vytváří 
třetí dimenzi. Zde hodnocené dílo je nád-
herným příkladem právě takové práce. 

Během své šedesátileté kariéry se Alberto 
Biasi zúčastnil mnoha mezinárodních 
výstav. V roce 1964 vystavoval v rámci sku-
piny Gruppo N na Bienále v Benátkách 
a roku 1965 jej pozvala MoMA (New York) 
na legendární výstavu Responsive Eye.

Jeho díla jsou součástí prestižních veřejných 
a muzejních sbírek, nejen v Itálii, ale například 
v MoMA v New Yorku, Národní galerie moder-
ního umění v Římě a Ermitáž v Petrohradě. 

Fenomenální tvůrce 
opto-kinetismu 
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AUBERTIN BERNARD
(1934–2015)

Hřebíkový obraz
1969
hřeby, barva, deska
50 × 90 cm
sign. na rubu Bernard Aubertin 1969

na rubu razítko Galleria Centro, Brescia, Itálie, 
přiložený certifikát s číslem archivu autora

220 000 Kč

Pro tvorbu již zesnulého francouzského uměl-
ce Bernarda Aubertina, člena revoluční skupiny 
ZERO, jsou snad nejtypičtější monochromatické 
červené obrazy, které autor tvořit po roce 1957. 
Červená pro Aubertina ztělesňovala vitální energii, 
oheň, jakousi vibraci, kterou ze svého nitra 
 přenášel na plátno.

Z počátku své tvorby se Aubertin věnoval 
dekorativnímu umění, a to až do chvíle, setkání 
s Yves Kleinem roku 1957. Klein, coby zaklada-
tel Monochromatu, Aubertina nadchl k tvorbě 
abstraktní. Dnes je Bernard Aubertin kunsthistori-
ky považován za jediného, autentického a přímé-
ho žáka a následovníka Kleina.
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První Aubertinovi monochromy 
vznikly již roku 1958.

Červená barva se pro Aubertina, 
podobně jako modrá pro Kleina, 
stala hlavním aspektem celé 
jeho tvorby.

Aubertinovy práce lze rozdělit 
do různých kategorií, nejzásad-
nějšími však jsou dvě: mono-
chromatické obrazové struktury 
a interaktivní práce, kdy Aubertin 
coby performer, zapaloval před 
zraky diváků svá díla a posléze 
vystavoval jejich ohořelé zbytky. 
Zde můžeme vidět jistou para-
lelu s prací Otto Piene, jednoho 
ze zakladatelů ZERO.

Oheň, stejně jako červená barva, 
se staly pro tvorbu Bernarda 
Aubertina rozpoznávacími znaky.

Zde hodnocené dílo, patří k iko-
nickým Auberinovým pracím. 
Monochromní červenou plochu 
překližky cele pokrývají hřebí-
ky, což může ukazovat na vliv 
a vzájemnou inspiraci Aubertina 
a jeho staršího kolegy ze skupiny 
ZERO, Günthera Ueckera.

Bernard Aubertin patří mezi 
umělce světového věhlasu. 
Například již v roce 1962 vysta-
voval v Amsterdamu společně 
s velikány jako Lucio Fontana, 
Heinz Mack, Günther Uecker, 
Arman, Enrico Castellani,  
Piero Manzoni, Dadamaino,  
Piero Dorazio, ad.
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Francouzský umělec François Morellet, jehož dílo 
předznamenalo minimalismus a konceptualis-
mus, stejně tak i vývoj geometrického abstrakt-
ního umění, byl jedním ze zakládajících členů 
slavné skupiny GRAV (Groupe de Recherche 
d’Art Visuel). – Společenství umělců, kteří svým 
vědeckým a experimentálním přístupem zkouma-
li možnosti vizuálního umění. Jak Morellet sám 
uvedl: „Na začátku šedesátých let jsme s přáteli, 
z Groupe de Recherche d’Art Visuel, byli přesvěd-
čeni, že věk malby pláten a sochařství skončil 
navždy, […]. Byli jsme nadšeni moderními materiá-
ly, které dosud nebyly ‚znečištěny‘ tradičním umě-
ním. Obzvláště se nám líbilo všechno, co by mohlo 
vytvářet pohyb nebo světlo.“ V té době Morelleta 
nadchla práce s neony.

Od roku 1968 se François Morellet začal inten-
zivně zajímat o architekturu a prostor. Podílel 
se mimo jiné na projektech pro pařížské 
La Défense.

Morelletova práce byla prezentována na mnoha 
významných mezinárodních výstavách. Mezi ty 
nejslavnější patří: The Responsive Eye v New 
Yorku (1965); Documenta v Kasselu (1964, 1968, 
1977) a Benátské bienále (1970, 1990, 2011).

Jedná se o mimořádného a ve světě velmi ceně-
ného autora. 

73

MORELLET FRANCOIS 
(1926–2016)

π èparpillant 1=45° „dètail“
2005
serigrafie, deska 10/26
127 × 127 cm
sign. UD Morellet

na rubu kovový štítek s popisem díla

240 000 Kč

„Má tvorba by měla 
pozorovateli umožnit 
najít to, co chce najít.“
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GLATTFELDER HANS 
JÖRG
(1939)

PYR / 508
1975
reliéf, polystirol
80 × 80 cm
sign. na rubu 1975 Glattfelder

na rubu popis díla autorem a štítek s popisem, 
přiložený certifikát pravosti a fotografie autora 
s dílem

280 000 Kč

Hans Jörg Glattfelder pochází z Curychu. Svá stu-
dia zahájil na místní univerzitě. Věnoval se právu, 
dějinám umění a archeologii. Po krátkém studiu 
na Academia v Římě se usadil ve Florencii.

V začátcích tvorby byly jeho obrazy ovlivňovány 
přísnými geometrickými pravidly, curyšského kon-
krétního umění.

V roce 1970 se výtvarník přestěhoval do Milána, 
kde se seznámil s umělci jako Mario Ballocco, 
Antonio Calderara, Gianni Colombo a Luigi 
Veronesi. Díky nim objevil nový vývoj v geometrii 
a další možnosti prostorového uspořádání. Pod 
tímto vlivem zahájil v roce 1977 tvorbu řady děl, 
které nazval „neeuklidovské metafory“. Ve stejném 
roce se také seznámil s filozofem H. H. Holzem, 
který mu připomněl sociální implikace konstrukti-
vistického umění. To byl začátek trvalého dialogu 
mezi těmito muži, který vedl Glattfelderovu pozor-
nost k možnému vztahu mezi uměním a vědou.

V roce 1987 byl Glattfelder vyznamenán cenou 
Camille-Graeser-Price v Curychu.

Od roku 1998 žije a pracuje v Paříži.

Zde hodnocené dílo je jedním z autorova cyklu 
tzv. Pyramidálních reliéfů z období let 1967–1975. 
V těchto dílech převládá vysoká strukturovanost 
a barevnost. Hlavním tématem je přenést vnímání 
prostoru do centra pozornosti. Zdánlivě obyčejný 
prostor, který známe, obýváme a pohybujeme se 
v něm se v kontextu striktního uvažování stává 
stejně mysteriózní jako čas. Toto procitnutí, tento 
pocit úžasu umožňuje, aby se dílo odhalilo každé-
mu, kdo se na něj skutečně dívá. A otevírá se mu 
tak prostor pro reflexi vnímání. Zejména vlastního 
vnímání prostoru.

Mezi uměním 
a vědou
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ISTRATI ALEXANDRE
(1915–1991)

Kompozice
1967
olej, plátno
92 × 73 cm
sign. PD A. Istrati 67, na rubu A. Istrati 1967

na rubu štítek Maison de la Culture du Havre, 
Paris

60 000 Kč

Autorem, zde hodnoceného díla, je Alexandre 
Istrati. Mezinárodně uznávaný výtvarník 20. stole-
tí, jeden z hlavních představitelů lyrické abstrakce, 
evropské varianty amerického abstraktního expre-
sionismu. 

Původem byl Istrati z Rumunska, avšak roku 1947 
se přesunul do Paříže, kde zůstal až do konce 
života.

Právě v Paříži se plně rozvinul duch nekompro-
misně avantgardního umělce. Istratiho jméno 
se brzy dostalo do povědomí širší veřejnosti, 
především poté, co vystavil své první abstraktní 
malby v Salon des Surindépendants, roku 1948. 
Kritici byli z jeho svérázného, dramatického podá-
ní malby nadšení. Hned následující rok, měl Istrati 
další výstavu v Galerii Breteau (1949). Tato výsta-
va byla natolik úspěšná, že autora oslovili přední 
obchodníci s uměním a galeristé, jako Colette 
Allendy a Denise René. V okruhu významných 
a vlivných galeristů se Istratiho tvorba zapsala 
do popředí poválečné avantgardy. Autor se tak 
zařadil vedle osobností, jako Soulages, Deyrolle, 
Magnelli nebo Poliakoff, s nimiž se i osobně sblížil.

V roce 1953 Istrati získal prestižní cenu 
Kandinského (Prix Kandinsky) a byl jmenován 
do výboru Salon d’Octobre. V příštích několika 
letech působil ve výborech Salon Comparaison 
a Salon Réalités Nouvelles.

Istrati si svou tvorbou vytvořil mezinárodní pověst 
a vystavoval prakticky po celém světě: New York 
(1953; 1958), Washington D.C. (1959), Milán (1959), 
Kolín nad Rýnem (1960), Londýn (1964) ad.

Jeho dílo je zastoupeno v mnoha prestižních, svě-
tových galeriích a muzeích moderního umění.

Zjevení radikální 
avantgardy 
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ROSSI HORACIO 
GARCIA
(1929–2012)

Barva světla
2005
akryl, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu Garcia Rossi Paris 8/05

na rubu popis díla autorem, přiložený certifikát 
pravosti

80 000 Kč

Horacio Garcia Rossi je jedním ze zakladatelů 
legendární skupiny Groupe de Recherche d’Art 
Visuel, neboli GRAV. Svou uměleckou dráhu zapo-
čal již ve svém rodném Buenos Aires, kde v letech 
1950–1957 studoval spolu s Hugem Demarco, 
Juliem Le Parcem a Francisco Sobrinem na tamní 
Escuela Nacional de Bellas Artes.

Roku 1959 se přesunul, stejně jako mnoho jeho 
kolegů z Jižní Ameriky, do Paříže, kde se zúčast-
nil prvního Pařížského bienále. Právě v Paříži se 
Rossi podílel na založení skupiny GRAV, pro jejíž 
členy bylo charakteristické zkoumání širokého 
spektra op-artového a kinetického umění. Joël 
Stein o Rossim prohlásil: „Horacio byl mudrcem 
GRAV. Měl inteligenci, klid a humor, aby převzal 
tuto roli.“ Joël Stein, Paříž 2010.

Po rozpuštění GRAV v roce 1968 se Rossi věnoval 
jednoduchým strukturám a otázce dvojrozměr-
nosti díla, zabýval se tehdy především interakcí 
mezi světlem a barvou.

V rozhovoru z roku 2005, Rossi uvedl: „V umění 
je otázkou, co můžeme dělat s několika málo 
prvky, které máme. […] Existuje čára, existují tři 
základní barvy: modrá, červená, žlutá, bílá a černá; 
a s těmito několika prvky byla vytvořena Poslední 
večeře Leonarda, nebo obrazy Rembrandta, 
Van Gogha … to znamená s málem! V hudbě je to 
totéž. Existuje sedm not, klíčů, pauzy a tím jsme 
vytvořili Beethovenovu Devátou symfonii. V litera-
tuře je dvacet šest písmen, pomocí nichž se tvoří 
slova, věty, a tak existují Shakespearovy hry! […] 
„Pro mne je umění způsob jak posuzovat danou 
situaci, […]. Umění pomáhá člověku přemýšlet 
navzdory diktátu určité myšlenky.“

Tvůrce 
„vizuálních situací“
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STEIN JOËL
(1926–2012)

Double cyrcle I. 
– Chromatique
1976–2001
akryl, plátno
70 × 100 cm
sign. na rubu J Stein 1976-2001

na rubu název díla autorem, přiložený 
autorské potvrzení pravosti

200 000 Kč

Joël Stein je hlavní osobností v oblasti 
kinetického umění a patří mezi zaklá-
dající členy mezinárodní skupiny GRAV 
(Groupe de Recherche d’Art Visuel), spolu 
s Françoisem Morelletem, Jean-Pierreem 
Yvaralem, Julio Le Parcem, Francisco 
Sobrinem a Horacio Garcia-Rossim.

Skupina GRAV působila v Paříži mezi lety 
1960–1968. V kvasu tehdejšího uměleckého 
experimentování, zkoumal Stein, stejně jako 
jeho kolegové z GRAV, široké spektrum kine-
tického umění a efektů op-artu. Do svých děl 
autoři zapojovali různé typy umělého světla 
a mechanický pohyb, založený na mate-
matických algoritmech. Poté umělci GRAV 
rychle překročili toto experimentální pole 
„art-eye relationship“ a vynalezli formy děl, 
se kterými diváky přímo interagoval. Jejich 
tvorba vybízela obecenstvo k doteku a mani-
pulaci. Divák byl nyní v kontaktu se zábav-
nými formami, které mohl ovládat. Svá díla 
umělci skupiny GRAV obecně pojmenovávali 
vizuálními situacemi (les situations visuelles).
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TORNQUIST JORRIT
(1938)

Modrá rámovaná oranží
2018
akryl, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu Tornquist 2018

na rubu název díla autorem, přiložené autorské 
potvrzení pravosti

130 000 Kč
Rakouský výtvarník Jorrit Tornquist, který roku 
1992 získal italské občanství, je jedním z předních, 
současných expertů v oblasti teorie barev a jejich 
dopadu na pozorovatele.

Pro své zkoumání i tvorbu samotnou, vycházel 
vždy z přísně vědeckého základu.

Tornquist na bázi svého studia vypracoval vlastní 
„Teorii barev“. Tento výzkum vedl k významným 
posunům nejen v oblasti malby jako takové, ale 
přispěl i do sféry architektury, životního prostředí, 
a designu. To, že Tornquistova výtvarná tvorba 
i vědecký výzkum zasáhl nejen malířství, ale i jiné 
obory, je svým způsobem příznačné, neboť před 
malbou studoval Tornquist biologii a posléze roku 
1958 obor architektury. A tedy na Tornquistovo 
dílo lze nahlížet do určité míry eklekticky.

„Podle mého názoru, 
malba by měla být něco, 
co přitahuje, co nám 
umožní zapomenout 
na vše okolo nás.“
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WILDING LUDWIG
(1927–2010)

K 6
1973
opticko-kinetický objekt, serigrafie, akryl, 
plexi, box
51 × 51 × 5 cm
sign. na rubu na autorském štítku Wilding / 1973

na rubu autorský štítek s popisem díla

25 000 Kč

Opto-kinetický, německý umělec, průkopník ste-
reoskopie, Ludwig Wilding, patří mezi fenomenál-
ní osobnosti uměleckého světa druhé poloviny 
20. století. 

Základním cílem Wildingovy tvorby bylo aktivo-
vat a přehodnotit vnímání pozorovatele. Autor 
věřil, že dlouhodobě utvářené zrakové zkušenosti 
a návyky, které člověk v průběhu života získá, 
mohou stát v protikladu k nově viděnému jevu, 
což může vnímatele silně znepokojit. Sám Wilding 
často hovořil o svém díle, jako o tzv. „irritating 
art“, tj. znepokojivém umění. Avšak opto-kinetic-
ké efekty, které Wilding ve své tvorbě aplikoval, 
neměly za cíl pouze „dráždit“ pozorovatele, ale 
upozornit jej na konstruktivitu vnímání a vidění. 
Neboť věřil, že vizuální iluze jedince, ideálně vede 
k procesu reflexivního myšlení.

Výchozím bodem Wildingovy tvorby byla linie, 
pomocí níž vytvářel dimenzi skutečnou i iluzor-
ní. Striktně přitom užíval bipolaritu pouze černé 
a bílé barvy. Jednoduché geometrizované struk-
tury pak sestavoval do matric, tzv. moiré vzorů. 
Samotný pohyb diváka a jeho reflexe před dílem, 
následně vytvořila třetí dimenzi a tak zcela novou 
vizuální zkušenost. 

Wildingova tvorba byla ovlivněna, mimo jiné, sku-
pinou Group de recherche d’art visuele (GRAV), 
s jejímiž členy byl v šedesátých letech v úzkém 
kontaktu. V této době se Wilding stal i členem 
uskupení Nová tendence (Nouvelle Tendence) 
v rámci níž vystavoval v Museé des Arts décora-
tifs, Paříž, (1964). V následujícím roce (1965) pak 
prezentoval znovu své dílo, rovněž v Paříži, tento-
krát ve slavné galerii Denise René. 

Tvůrce 
„znepokojivého umění“
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WINIARSKI RYSZARD
(1936–2006)

14 Game 10 × 10 – Logical 
Course – The Rule of The 
Squares Building
1977
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Winiarski 77

na rubu název díla autorem a štítek se 
schématem malby

650 000 Kč
Nabízený obraz je reprezentativním, mimořádně 
vzácným dílem Ryszarda Winiarského, přední-
ho představitele indeterminismu a předchůdce 
konceptuální tvorby v Polsku. Ke konci studií 
na Akademii výtvarných umění ve Varšavě 
navštěvoval seminář Mieczysława Porębského 
věnovaný vztahu mezi uměním a vědou, jenž 
byl pro jeho směřování klíčový. Vytvořil díla 
zbavená emocí a tvůrčí subjektivity, realizova-
ná jako „vedlejší produkty“ systému konkrét-
ních logických operací. Winiarski, podobně jako 
Jerzy Rosołowicz nebo Roman Opałka, nově 
definoval funkci a vnímání uměleckých děl.

Inspiroval se zákonem pravděpodobnosti, sta-
tistikou, teorií her, jazykovým strukturalismem. 
Umělecká tvorba v jeho pojetí přejímá parame-
try vědeckých postupů, při nichž je sám proces 
žádoucí hodnotou a výsledné umělecké dílo 
je pouze jeho vedlejším produktem či důka-
zem. Své práce na plátně či dřevěné podložce 
nazýval „oblastmi“ nebo je popisoval jako vizu-
ální znázornění statistických systémů. V sou-
časné době patří jeho díla na polském trhu 
mezi jedny z nejvyhledávanějších. V národním 
měřítku se dá přirovnat jeho význam, který 
měl pro polskou výtvarnou scénu se Zdeňkem 
Sýkorou a jeho vlivem na scému českou. 

Vědecké pojmy 
jazykem umění



MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SVĚTOVÉ MALÍŘSKÉ TVORBY  |  205



206  |  1. ART CONSULTING

81

FILKO STANO
(1937–2015)

Biela čakra / 5. Dimenzia 
– Metafyzika – Čakra biela
1962
akryl, ruční papír
98 × 51,5 cm
sign. LD 2× Filko, na rubu Filko

LD popis díla autorem: 50 – 60 roky – 1962 
– Ontologická transcendencia, 5. Dimenzia – 
Metafyzika – Čakra biela, PD autorem název díla: 
Biela čakra

120 000 Kč

Dílo Biela Čakra je sběratelsky mimořádně zají-
mavým malířským dílem Stana Filka z raných 
60. let. Filko rozčlenil svou tvorbu podle triádo-
vého systému synchronní povahy. Celoživotní 
tvůrčí cílení – „ego“ – projektoval a definoval 
v systému (do dnešních dnů neustálé zdo-
konalování do podoby jakési fiktivní „mimo“ 
historické skrumáže), ve kterém základ tvořilo 
propojení tří složek, souběžných tvůrčích drah: 
dráhy empirické (biologické) symbolizovanou 
červenou barvou (3. dimenze), dráhy kosmolo-
gické symbolizovanou modrou barvou (4. dimen-
ze) a dráhy transcendentna zda ontologie 
symbolizovanou bílou barvou (5. dimenze).
 
Filko odmítá příslušnost k umění objektu, envi-
ronmentu, konceptu, hyperrealismu, minimal 
artu, lyrické a post-geometrické abstrakci, 
což jsou pojmy definovány převážně západo-
evropskou a anglo-americkou kritikou. Proti 
politické ideologii Filko staví ideologii umě-
leckou. Na rozdíl od amerických a západoev-
ropských umělců, vůči nimž se Filko zjevně 
vymezuje. Fatálním nedorozuměním by bylo 
porovnávat jeho dílo s monochromatickými díly, 
jako je série Achromat (1958) Pierra Manzoniho 
nebo White Paintings Roberta Rauschenberg, 
který již v roce 1951 pracoval s vertikálními plátny 
pomalovanými válečkem olejovou barvou. Filko 
na rozdíl od nich postupuje naprosto opačně.
 
Nabízené dílo je velmi kvalitní a jedinečnou ukáz-
kou Filkovy rané tvorby.

Vůdčí osobnost  
slovenského 
konceptualismu 
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FISCHER DANIEL
(1950)

Diptych – Potok
1986
olej, plátno / cibachromová fotografie
100 × 71 / 62 × 46 cm
sign. PD D. Fischer 86

50 000 Kč

olej, plátno cibachromová fotografie

Daniel Fischer patří mezi klíčové osobnosti slo-
venské malby druhé poloviny 20. století.

Jeho tvorba je velmi rozsáhlá. Zahrnuje jak kres-
bu, fotografii, instalaci, tak i počítačovou grafiku 
– kterou se zabýval, jako jeden z prvních umělců 
na Slovensku.

Pro Fischera je charakteristický analytický 
a konceptuální přístup k dílu. Rovněž tak práce 
v různých tematických cyklech, které neuzavírá, 
ale naopak se k nim vrací. Zde hodnocené dílo 
„Potok“ (1986) patří do cyklu „Malba v zemi“, 
kterému se Fischer věnoval od roku 1985. V této 
sérii vytvořil díla, jenž byla složena z malby a foto-
grafie. Malby přitom vznikaly v plenéru, přímo 
uprostřed přírody, a to i přes mnohdy velmi nepří-
znivé počasí. Fotografie má jakýsi dokumentární 
charakter, autor pomocí ní zaznamenal okamžik 
splynutí malby s okolní scenérií.

Obraz jako organická 
součást přírody 
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ORIEŠEK PETER
(1941–2015)

Anatomie ticha
1969
plastika, epoxidová pryskyřice, barva, dřevo
36,5 × 59,5 × 59,5 cm
sign. zespodu Peter Oriešek / 1969

zespodu název díla autorem

300 000 Kč
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Petr Oriešek (1941–2015) byl slovenský sochař 
působící v Praze od počátků 60let. Na domácí 
uměleckou scénu vstoupil v době, kdy ve světě 
končily dlouhé roky nadvlády abstraktního umění 
a opozice se formovala v širokém rámci a sledu 
pop-artu, nové figurace, hyperrealismu a dalších 
tendencí. Od roku 1995 pak působil jako pedagog 
na AVU v Praze a od roku 1999 také na VŠUP.

Když se na 2.pražském salónu v domě U hyber-
nů (září–říjen 1969) objevily umělecké artefak-
ty mladého manželského páru Petry a Petra 
Orieškových, způsobily doslova poprask. 
Baconovská malba Petry Orieškové a bruta-
listně pojatá socha jejího muže, kojence zabo-
řeného do polštáře, rozhodně nebyly to, co se 
v socialistickém Československu mohlo líbit. 
Přesto díla působila jako magnet, který přita-
hoval pozornost nejen zasvěceností do svě-
tových proudů Nové figurace, ale i „krásou 
ošklivosti“ nebo řemeslnou precizností tehdy 
nevídaného materiálu – průhledné pryskyřice.

Výtvarné umění, nejvlivnější umělecký magazín 
své doby, otiskl ve dvojčísle 9/10 podrobný foto-
-report pražského salónu a nejen to, v tomto 
specializovaném sochařském vydání upozornil 
na další figurální práci Petra Orieška celostrán-
kovou fotografií. Opět to byla Figura z barvené 
průhledné pryskyřice, už tehdy v majetku Alšovy 
jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou.

Kunsthistorička Eva Petrová v katalogu Nová figu-
race trefně zmiňuje „drasticky působící průhledy 
dovnitř těla, kde užití plastické hmoty a barvy 
povrch zprůsvitňuje“. Všímá si tak zcela unikát-
ního autorského přístupu, kterým Petr Oriešek 
obohatil plejádu dobových výtvarníků, kteří se 
buď zaměřovali na sochu pojatou v kovu (Veselý, 
Karoušek, Nepraš, Janoušková, Janoušek, Novák), 
popřípadě tvarovou redukci na pozadí guttfre-

undovské tradice (Chlupáč, Palcr), nebo sochu 
psychologizují, která vycházela z vlivu italského 
sochaře Mariniho (Hendrych, Prachatická).

Petr Oriešek byl ale nejen bravurní modelér. 
Stejně tak jako se stal malířsky nepřekonatel-
ným v ovládnutí technologie americké retuše, 
dostal do svých pryskyřičných soch mimo obsa-
hu také světlo. Průhlednost takových plastik 
najednou divákovi umožnila vidět, co si socha 
uvnitř sebe „myslí“. V historicky dramatickém 
roce 1969 umělec navíc vytvořil nemnoho dnes 
již vzácných plastik s názvem „Anatomie ticha“ 
(jediná pozdní realizace z roku 1970 je ve stálé 
expozici GASK). Pop-artovým způsobem zde 
komentuje „dobové žvanění“ a možné trpké konce 
společenského uvolnění. Hlavy plivají prysky-
řičné útvary slov ze smyslně kolorovaných úst, 
jsou často obklopeny biologickými útvary.

Budoucí profesor na pražské AVU svou prys-
kyřičnou technologii modelace soch začátkem 
70.let zcela opustil a nahradil ji zcela jinými 
materiály, voskem a bronzem. S ohledem na to, 
je zde nabízená první realizace „Anatomie 
ticha“ zcela unikátní galerijní realizací.

POP-ARTOVÁ REALIZACE NOVÉ FIGURACE 
V PRŮHLEDNÉ SOŠE
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84

ANTAL EDUARD
(1929–2011)

Kompozice s modrým 
čtvercem
1989
kombinovaná technika, reliéf, sololit
80 × 80 cm
sign. na rubu E. Antal 1989

na rubu popis díla

130 000 Kč

Východiskem Antalovy tvorby byla vždy příro-
da, kterou osobitě interpretoval a postupem let 
zjednodušoval až do fáze minimalistické geome-
trické abstrakce. K tomuto přechodu Antalova 
tvorba definitivně dospěla na konci šedesátých 
let. Tehdy zcela opustil klasickou malbu a věno-
val se svým ikonickým, bílým, sádrovým reliéfům. 
V těchto dílech hraje podstatnou roli dopadající 
světlo, jenž umožňuje spatřit Antalovu škálu bělí 
i texturu sádrových linií obrazového plánu.

O své životní inspiraci, Antal roku 1969 pronesl: 
„Příroda – z ní se učím, vše je v ní přiměřené, 
logické, v podstatě jednoduché, má svou záko-
nitost. Snažím se pochopit, že jsem její součástí, 
ona je součástí vesmíru, tohle všechno poznávat 
a v tom všem hledat sebe. Jako ona ve svých 
proměnách vytváří nové, pokouším se také hledat, 
snít, vytvářet. Přes všechny napětí hledám klid, 
ve stálé nespokojenosti vyrovnanost.“

Zakladatel programu 
geometrické abstrakce 
na Slovensku 
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85
NEWTON-PIZZI ALFRED (1830–1883)

Vojenský pochod v krajině 
(scéna z Highlands v roce 1745)
1873
akvarel, karton na překližce
68 × 105 cm
sign. LD Alfred P. Newton 1873, na rubu 
A. Newton
na rubu štítek s popisem

50 000 Kč

PROVENIENCE
ze sbírky továrníka Jana Zadáka

Vynikající malíř akvarelů, narozen v roce 1830 
v Essexu, jeho matka byla italského původu. 
Nejrannější díla maloval na skotské vysočině 
a když náhodou maloval scenérii poblíž hradu 
Inverlochy, který byl poté obsazen královnou 
Viktorií, získal její záštitu. V roce 1858 byl vybrán, 
aby namaloval obraz jako svatební dar královské 
princezně. 

Vystavoval několik obrazů na Královské akade-
mii v roce 1855 a 1. března roku 1858 byl zvo-
len členem „Staré“ společnosti malířů akvarelů. 
Od té doby byl stálým a plodným přispěvatelem 
na jejich výstavách.

V roce 1862 navštívil Newton Itálii a namaloval 
zde některé oceněné obrazy, např. Horský prů-
smyk. Roku 1882 navštívil Atény, kde také malo-
val, ale kvůli zdraví se musel vrátit do Anglie, 
kde následující rok zemřel.
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86
ENGELMÜLLER FERDINAND 
(1867–1924)

Čertovka v Praze
olej, lepenka
70 × 89 cm
sign. LD F. Engelmüller

70 000 Kč

PROVENIENCE
ze sbírky továrníka Jana Zadáka

87
KOHL LUDVÍK (1746–1821)

Interiér chrámu
olej, dřevěná deska
44,5 × 58,5 cm
sign. nezjištěna
restaurováno Šárkou a Petrem Bergrovými

60 000 Kč
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88
MUCHA ALFONS (1860–1939)

Roční doby – jaro, léto, podzim, zima
1896
4× barevná litografie
4 ks 96 × 48,5 cm (výřez)
sign. 2× LD, 2× PD Mucha v tisku

280 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
monografie Alfons Mucha – Český mistr Belle 
Epoque, Moravská galerie v Brně, Szépmüvészeti 
múzeum, Budapest, 2009, str. 116, 117
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89
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)

Zátiší s karafiáty a bonboniérou
1900
barevná akvatinta
39 × 24 cm
sign. PD Vojt. Preissig

35 000 Kč

90
VÁCHAL JOSEF (1884–1969)

Rajská zahrada
barevný dřevoryt č. 177
20,5 × 20,5 cm
sign. PD J Váchal

20 000 Kč



91
ŠVABINSKÝ MAX (1873–1962)

Motýl na louce
akvarel, papír
19,5 × 19,5 cm
sign. PD M Švabinský

10 000 Kč

93
ŠIMON TAVÍK FRANTIŠEK 
(1877–1942)

New York v noci
1927
barevný lept
43,5 × 33,5 cm
sign. PD T. F. Šimon, LD autorské razítko
v soupisu grafického díla č. 462

55 000 Kč 

92
REYNEK BOHUSLAV (1892–1971)

Hořící keř
suchá jehla, monotyp
11,5 × 14,5 cm
sign. PD Reynek

65 000 Kč
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94
MARVÁNEK OTAKAR (1884–1921)

Hájenka mezi lesy
kolem 1920
kvaš, tempera, karton
46,5 × 54 cm (výřez)
sign. LD Marvánek

15 000 Kč

V letech 1902–1908 studoval Otakar Marvánek 
na Akademii výtvarného umění, mimo jiné i ve 
speciální škole prof. H. Schwaigera. Dlouho se roz-
hodoval mezi malířstvím a hudbou. V době studia 
ve speciální škole u prof. Schwaigera rád malo-
val pastelem. V letech 1910–1911 podnikl cestu 
do Itálie, která byla nejen studijní ale i léčebná. 
Byl členem umělecké družiny Tvrdošijní, s níž 
vystavoval. Byl spolupracovníkem Šaldovy České 
kultury a později výtvarným referentem Českého 
slova. V malířství postupoval od zátiší ke krajinám. 
Pobyt v Paříži v roce 1913 ho přivedl k impresi-
onismu. Předčasné úmrtí mu zhatilo jeho plány 
vymanit se z cizích vlivů a začít malovat v duchu 
českého umění.
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97
NASKE FRANTIŠEK XAVER 
(1884–1959)

Paridův soud
1919
olej, plátno
60,5 × 72,5 cm
sign. PD F Naske 919

28 000 Kč

95
BOETTINGER HUGO (1880–1934)

Sluneční lázeň
1928
olej, plátno
51,5 × 68,5 cm
sign. PD H. Boettingger 1928, na rubu 
na blindrámu H. Boettinger / (1928)
na rubu na blindrámu popis díla autorem

55 000 Kč

96 
MOUSSON TEODOR JOSEF
(1887–1946)

Na trhu
olej, plátno na lepence
60,5 × 68 cm
sign. PD Mousson

350 000 Kč
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98
JÍLEK KAREL (1896–1983)

Letní idyla
1928
olej, plátno
72,5 × 59,5 cm
sign. PD K. Jílek 28

18 000 Kč

V letech 1924 až 1927 absolvoval Akademii výtvarných umění 
v Praze v ateliéru profesora Maxe Švabinského. Podnikl studijní 
cesty do Drážďan, Paříže, Jugoslávie, Itálie a Vídně.

Po absolutoriu se usadil v Brně a hned v roce 1927 vstoupil do 
Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně. Protože 
program hodonínského sdružení nesouzněl s Jílkovým výtvar-
ným názorem, opustil toto sdružení a od roku 1933 se stal čle-
nem Skupiny výtvarných umělců v Brně.
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99
KUBA LUDVÍK (1863–1956)

Tulipány
olej, plátno na lepence
40 × 31 cm
sign. PD L Kuba

24 000 Kč
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100
KUBA LUDVÍK (1863–1956)

Přítel Ludvíka Kuby 
Karel Nejedlý
1947
olej, plátno
64 × 46 cm
sign. LD L Kuba 1947

24 000 Kč

101
KUBA LUDVÍK (1863–1956)

Trh v Plovdivu
olej, plátno
37 × 64 cm
sign. LD L Kuba
na rubu štítek s popisem díla

49 000 Kč
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102
KAVÁN FRANTIŠEK (1866–1941)

Odpoledne v únoru
1917
olej, překližka
56 × 91 cm
sign. Kaván / z r. 1917
PD název díla autorem

70 000 Kč

103
ULLMANN JOSEF (1870–1922)

Letní krajina
1917
olej, lepenka
51 × 57 cm
sign. PD J. Ullmann 1917

55 000 Kč
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104
RADIMSKÝ VÁCLAV (1867–1946)

Jarní vrby
olej, lepenka
55 × 75 cm 
sign. PD V Radimský

120 000 Kč

Václav Radimský patřil k nejvýraznějším osob-
nostem nejen české, ale i francouzské kraji-
nomalby. Setkání s Claudem Monetem bylo 
pro Radimského umělecký vývoj zásadní. 

Výjevy rychlými tahy štětcem čistých barev 
s převládajícími žlutými a jasnými tóny, kte-
rými prostupuje světlo mezi stromy s odra-
zem ve vodní hladině, jsou díly vytvořenými 
zcela v duchu impresionismu. Byl malířem, 
který u nás prosazoval nové umělecké formy 
a který se ztotožnil dokonale s rodnou krajinou 
Polabí, kterou již nikdo jiný po něm nedokázal 
podat s takovou přesvědčivostí a citlivostí. 
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105
NEJEDLÝ OTAKAR (1883–1957)

U Doks
olej, malířská lepenka
31,5 × 44,5 cm
sign. PD Ot. Nejedlý, na rubu Ot. Nejedlý
na rubu název díla autorem

32 000 Kč

106
JAMBOR JOSEF (1887–1964)

Krajina z Českomoravské vysočiny
1937
olej, plátno
55 × 71,5 cm
sign. PD Jambor 1937

100 000 Kč
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107
DRTIKOL FRANTIŠEK (1883–1961)

Matka země
1932
olej, překližka
59,5 × 69 cm
sign. LD Drtikol

90 000 Kč

VYSTAVENO
Exotismy ve výtvarném umění XX. Století 
v Čechách a na Moravě, ČMVÚ Praha 
2007–2008

Exotismy …, GVÚ Cheb 2008

REPRODUKOVÁNO
Zamlčená moderna, Arbor Vitae, 2009, 
str. 230

katalog Exotismy …, Potůčková Alena, 
katalogový údaj str. 99

V této velikosti se Drtikolovy obrazy vyskytují 
vzácně, navíc dílo pochází z nejlepšího období 
30. let, kdy byl tento slavný fotograf na vrcholu 
své tvůrčí kariéry. 

V obrazech často používal náměty žen, které pak 
aranžoval na svých fotografiích. Země je zde vyjá-
dřena ženským aktem jako životodárná planeta 
Gaia s vystižením své křehkosti i síly. V Drtikolově 
podání navíc s erotickým podtextem mystické 
roviny. Planeta Země je v dnešní teorii chápána 
jako souvislý superorganismus. 

Obraz byl opakovaně publikován a vystavován.
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108
ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)

Z prázdnin (Anča češe Řinu)
1908
kresba tuší, karton
40 × 28 cm (výřez)
sign. PD monogram Š 08, na rubu V Špála
na rubu popis díla autorem: Z Prázdnin Anča češe 
Řinu, na rubu tři razítka: Vystaveno v Mánesu, 
1927, 1935, 1947
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

55 000 Kč

VYSTAVENO 
Souborná výstava díla Václava Špály, Budova 
Mánesa, Praha, 1. březen – 10. duben 1935,  
č. k. 161–200 (Kresby)

Národní umělec Václav Špála: Posmrtná výstava, 
SVU Mánes, Praha, září–listopad 1947, č. k. 208 
(uvedeno pod názvem „Řina češe Fanču“)

Národní umělec Václav Špála: Figurální obrazy, 
Výstavní síně Mánesa, Praha, červen–srpen 
1957, č. k. 144 (uvedeno pod názvem „Řina češe 
Fanču“)

Posuzované dílo „Z prázdnin (Anča češe Řinu)“ 
je originální, kreslířsky neobyčejně přesvědčivou, 
vývojově vzácnou prací Václava Špály, jednoho 
z nejvýraznějších představitelů české umělecké 
avantgardy, který patří mezi naše nejpopulár-
nější klasiky. Špála svou nepopiratelnou oblibou 
už během svého života doslova naplnil titul národ-
ní umělec, který jako jeden z prvních v roce 1945 
obdržel. Špála si vytvořil nezměnitelný malířský 
styl, živený kubistickou, fauvistickou i expresivní 
tradicí, vyznačující se úderným rukopisem a živou, 
velmi specifickou barevností, omezenou na něko-
lik úderných tónů. Temná modř se stala natolik 
charakteristickým rysem jeho malby, že zpětně 
získala adjektivum „špálovská“.

Posuzované dílo „Z prázdnin (Anča češe Řinu)“ 
je dokladem vysokého stupně Špálova raného 
tvůrčího intelektu. Do roku 1910 vytvořil poměrně 
rozsáhlý soubor obrazů a kreseb ztvárňující rodin-
né příslušníky. Sám to později komentoval slovy: 
„Hlavně mé sestry byly tu častou obětí. Cvičil 
jsem si tak paměť na tvary.“ Kromě otce Jana 
a matky Barbory tak bylo modelem především 
šest malířových sester. Na posuzované kresbě 
zachytil mladý tvůrce dvě z nich, Annu, zvanou 
Anča, a Kateřinu, zvanou Řina, výtvarně bravurní 
kresebnou zkratkou. Výrazný vliv tu lze připsat jak 
domácí tradici alšovské kresby, tak japonskému 
dřevořezu: „Japonci nám připomněli úsekové zob-
razení, jejich náznaková mluva vedla nás k malíř-
ské ekonomii: co nejjednodušeji říci v souhrnu 
výraz věci několika údery štětcem (V. Špála).“

Špála se sešel s většinou avantgardních před-
stavitelů své generace (E. Filla, B. Kubišta, 
A. Procházka, B. Feigl, V. Beneš, V. Nowak, 
O. Kubín) již za studia na pražské Akademii 
výtvarných umění v letech 1903–1909. Moc se 
ale studiu nevěnoval, protože tamní konzervativní 
způsob výuky mu vůbec nevyhovoval. Profesor 
Franz Thiele mu také napsal dost nelichotivé 
vysvědčení: „Pracoval po celý rok mimo školu 
a směřoval k odchylným, v rámci školy neležícím 
cílům“. Toto „rebelství“ však uchránilo čistotu 
Špálova výtvarného talentu. 
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109
VYTLAČIL VÁCLAV (1892–1984)

Zátiší s lahví / Still–Life: with bottle
1931
olej, lepenka
49,5 × 69,5 cm
sign. LD Vaclav Vytlacil, na rubu Václav Vytlačil / 
1931
na rubu název díla autorem a dva štítky The Art 
Institute of Chicago, 15. mezinárodní výstva, 1936 
s popisem díla, na rámu štítek Galery: Gertrude 
Stein, New York

55 000 Kč

110
ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)

Zátiší s ovocem
1942
barevná litografie 415/500
29,5 × 39,5 cm
sign. PD V Špála 42

12 000 Kč
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111
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)

Noční klaun
1944
litografie, akvarel 21/23
30,5 × 22 cm
sign. PD Fr. Hudeček 44

12 000 Kč
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112
ZRZAVÝ JAN (1890–1977)

Hoře
litografie 
24 × 17,5 cm
sign. PD Jan Zrzavý
LD název díla autorem

55 000 Kč
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113
KRANZ JOSEF (1901–1968)

Žena komedie
1927
akvarel, tužka, karton
30 × 39,5 cm
sign. PD Jos. Kranz 27

60 000 Kč

Josef Kranz je známý především jako funkcio-
nalistický brněnský architekt, který získal praxi, 
mimo jiné, v ateliéru slavného Bohuslava Fuchse 
(v letech 1928–1929), s nímž spolupracoval 
na projektech Hotelu Avion v Brně.

Mezi Kranzovy samostatné realizace patří napří-
klad Kavárna Era a Kino Avia z roku 1929. Jeho 
dílo bylo ovlivněno brněnským avantgardním 
sdružením Devětsil (zejména malířem Josefem 
Šímou) a holandským De Stijl (především Pietem 
Mondrianem).

Výtvarné dílo Josefa Kranze je na uměleckém 
trhu zcela nevídané, tudíž se jedná o mimořádný, 
sběratelský kus.



238  |  1. ART CONSULTING

PROVENIENCE:
ze sbírky Dr. Naděždy Melnikové-Papouškové, 
kulturní historičky a folkloristky
 
VYSTAVENO:
Jan Zrzavý, Souborná výstava. Dílo z let  
1905–1940. Praha, Obecní dům, Praha, 6.–31. 3. 
1940, č. k. 232a („Vlastní portrét“)

Umělci o sobě. Výstava autoportrétů. Alšova 
síň Umělecké besedy, Praha, 21. 1. – 23. 2. 1941, 
č. k. 72

114
ZRZAVÝ JAN (1890–1977)

Autoportrét
kresba uhlem
40 × 22 cm
sign. nezjištěna
na rubu štítky výstav 
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. 

85 000 Kč
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115
TICHÝ FRANTIŠEK (1896–1961)

Řetězový most I
1943
suchá jehla
26,5 × 33,5 cm
sign. UD Tichý 43

15 000 Kč

116
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)

Krajina s balónem
1945
kresba tuší, akvarel, karton
30 × 34 cm
sign. PD Kamil Lhoták 45
 45 000 Kč
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117
KUPKA FRANTIŠEK (1871–1957)

Le disque blanc
1950
barevná litografie, ruční papír 51/60
41 × 40,5 cm
sign. PD v tisku Kupka

80 000 Kč

118
KUPKA FRANTIŠEK (1871–1957)

Studie pro dvoubarevnou fugu
barevná suchá jehla
14,5 × 34,5 cm
sign. PD v tisku Kupka, autorské pozůstalostní 
razítko
na rubu razítko potvrzení autenticity, Paříž

40 000 Kč



121
REICHMANN VILÉM (1908–1991)

Infarkt
1967
originální fotografie
34,5 × 29 cm
sign. na rubu Vilém Reichmann / 1967
na rubu název díla autorem

6 000 Kč

VYSTAVENO
Výstavní síň Česká Třebová 1982/10

119
REICHMANN VILÉM (1908–1991)

Stíním – tedy jsem z cyklu Tabularia
1968
originální fotografie
39 × 29,5 cm
sign. na rubu Vilém Reichmann / 1968
na rubu název díla autorem

6 000 Kč

VYSTAVENO
Výstavní síň Česká Třebová 1982/10

120
REICHMANN VILÉM (1908–1991)

Maldoror – ze souboru Agave
1974
originální fotografie
39 × 30 cm
sign. na rubu Vilém Reichmann / 1974
na rubu název díla autorem

6 000 Kč

VYSTAVENO
Výstavní síň Česká Třebová 1982/10
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122
VALTER KAREL (1909–2006)

Vesnice
1960
olej, plátno
46 × 60 cm
sign. na rubu na blindrámu Valter K / 1960
na rubu na blindrámu popis díla autorem

30 000 Kč

123
MALÝ FRANTIŠEK (1900–1980)

Torzo se závojem
1977
olej, plátno
74 × 86 cm
sign. PD F. Malý 77

70 000 Kč
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124
CHABA KAREL (1925–2009)

Mánes
1957
olej, plátno
88 × 68 cm
sign. LD Chaba 57, LU Chaba.

100 000 Kč

VYSTAVENO
Paříž (na rubu nečitelný štítek výstavy)

REPRODUKOVÁNO
na titulní straně katalogu
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125
ZÍVR LADISLAV (1909–1980)

Madona se závojem
1958
kresba tužkou
74 × 32 cm (výřez)
sign. PD Zívr 58.

18 000 Kč

126
ZÍVR LADISLAV (1909–1980)

Štyrský
akvarel, tuš, karton
37,5 × 24,5 cm (výřez)
sign. PD Zívr
PD název díla autorem, vystaveno Výstavní síň 
Česká Třebová 1981/04

3 000 Kč

127
ZÍVR LADISLAV (1909–1980)

Řecká krajina
1957
kresba tužkou, karton
47,5 × 54 cm
sign. LD 5. IX. 1957. Ladislav Zívr
PROVENIENCE z majetku rodiny autora

20 000 Kč
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128
BOŠTÍK VÁCLAV (1913–2005)

Krajina
50. léta 20. stol
akvarel, tempera, karton
37,5 × 47 cm
sign. UD Boštík
PROVENIENCE z majetku rodiny autora

50 000 Kč

129
MATOUŠ DALIBOR (1925–1992)

Starý Říman (Hlava)
60. léta 20. stol.
olej, papírová asambláž, sololit
56 × 34,5 cm
sign. UD Dalibor
na rubu popis díla

28 000 Kč
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130
MALICH KAREL (1924)

Bez názvu
2010
pastel, tužka, ruční papír
76 × 56 cm
sign. na rubu K. Malich 2010 - I.

120 000 Kč

131
MALICH KAREL (1924)

Raumsculpture
1971
mosazná plastika, dřevo 3/25
33 × 26 × 18 cm
sign. zespodu na štítku K. Malich

55 000 Kč

VYSTAVENO
Konstruktive kunst aus der Tschechoslowakei, 
Galerie Erker, St. Gallen, Švýcarsko, 1972



KLASICKÉ & MODERNÍ UMĚNÍ  |  247

132
ŠÍMA JOSEF (1891–1971)

Bez názvu
1960
kombinovaná technika, karton
37 × 28 cm
sign. na rubu J. Šíma 60
na rubu štítek Galerie Paul Facchatti, Paris s popisem díla

220 000 Kč



133
KOTÍK JAN (1916–2002)

Objekt
1980
kombinovaná technika, akryl, tkanina, 
provázek, hřeby, překližka
58 × 51 cm
sign. PD J. Kotík 1980

12 000 Kč

134
KOTÍK JAN (1916–2002)

Bez názvu
1984
akryl, překližka
105 × 75 cm
sign. PD Jan Kotík 84

35 000 Kč

Velmi dynamická práce jednoho z nej-
progresivnějších malířů naší a později, 
po jeho emigraci i Německé scény.

Avantgardní Jan Kotík obrazovou plochu 
opakovaně transformoval, docházel k růz-
ným variantám malířského objektu. Celek 
jeho díla tvoří živý proměnný proud, zalo-
žený na metodě transformování daností. 
Pro výrobu svých objektů od sedmdesá-
tých let používá dřevo, provázky, látku, 
jednoduchou malbu uhlem a klasickou 
malbu se snaží vědomě potlačovat. Obraz 
získává částečně charakter reliéfu a patří 
již do kategorie autorových děl, které 
záměrně znejišťují diváka, který si často 
není jist, zda se dívá na obraz nebo před-
mět. Kotík byl na tomto poli naprosto 
unikátním a velmi radikálním autorem. 
Používal části obrazů, hrál si s tvary 
i výtvarnými technikami, které v jednom 
díle míchá.
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135
KUČEROVÁ ALENA (1935)

Malý oblouk
2007
perforované plechy, laky, deska, autorský rám
45 × 61 cm
sign. na rubu Alena Kučerová 2007
na rubu název díla autorkou

80 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka moderního umění, Brno

„Pracuji, když se mi objeví odpověď 
na takovouto otázku: Co stojí za to? 
Co je nejnutnější? Odpověď může 
znít: Radost z uzdravení, let ptáka, 
nebo blatník. Problém je najít chvíli 
na takovou otázku.“
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137
ISTLER JOSEF (1919–2000)

Objekt I.
1975
kombinovaná technika, sololit
60 × 48 cm
sign. PD Istler
na rubu razítko a štítek Díla s popisem

140 000 Kč

136
ISTLER JOSEF (1919–2000)

Autoportrét
1990
kombinovaná technika, karton
44,5 × 34 cm
sign. LD Istler 90

25 000 Kč

Istlerovo dílo fascinuje svým novátor-
stvím a magickou podmanivostí. Jeho 
rozkročení mezi surrealistickou imagina-
cí, gestickým automatismem, abstrakcí 
a geometrickými liniemi dodnes přita-
huje pozornost historiků umění. Islerovy 
průkopnické informelní práce ze 40. let 
patří mezi nemnoho příkladů, kdy české 
umění spoluvytvářelo aktuální tendence 
světového umění. Neúnavně hledá nové 
výrazové prostředky, střídá abstraktní 
čárové konstrukce se stylizovanou meta-
forou, abstrakce mají silnou fantazijně 
imaginativní složku. 

Josef Istler byl také posledním mohyká-
nem z někdejší druhé generace českých 
surrealistů, která jako skupina RA násle-
dovala starší surrealistickou generaci 
Šímy, Teigeho, Štýrského, Toyen, Muziky 
a Wachsmana.
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138
CHATRNÝ DALIBOR (1925–2012)

Oddysseův návrat
1964
kombinovaná technika, karton
52 × 40 cm
sign. PN D. Chatrný 1964
uvedeno v soupisu díla autora

70 000 Kč

139
JANOUŠKOVÁ VĚRA (1922–2010)

Postava
1974
kombinovaná technika, koláž, karton
59 × 41 cm
sign. UD V. Jan 1974

30 000 Kč

Dalibor Chatrný patří k jedněm z nejvý-
raznějších a nejproduktivnějších předsta-
vitelů poválečného abstraktního umění 
v Čechách.

Kromě grafické tvorby, ze které vycházel 
a k níž se po celý svůj život vracel, použí-
val Chatrný širokou škálu i jiných způsobů 
vyjádření. Podrobně zkoumal dané možnosti 
a aspekty média s nímž v danou chvíli pra-
coval. Dalibor Chatrný vycházel z kompli-
kované analýzy různých myšlenkových sfér. 
Kromě klasických výtvarných prostředků 
se přiblížil i dobově aktuálním projevům 
akčního a konceptuálního umění. Zabýval 
se rovněž vztahy, jaké by mohly panovat 
mezi výtvarnou tvorbou a přírodními silami.

Uvědomoval si, že zákonitosti z přírodních 
věd a pravidla platná v umění se mohou 
prolínat a doplňovat. Toto vědomí mu umož-
nilo volně překračovat hranice mezi různými 
tvůrčími oblastmi.
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140
VYLEŤAL JOSEF (1940–1989)

Bez názvu
1974
kombinovaná technika, karton
30 × 22,5 cm
sign. UD J. Vyleťal 1974, PD monogram J. V.

10 000 Kč

141
VYLEŤALOVÁ OLGA (1944)

Babylonská věž
1999–2000
olej, sololit
72 × 59 cm
sign. UD Vyleťalová, na rubu Olga 
Vyleťalová 1999–2000
na rubu název díla autorkou, vystaveno 
Galerie Moderna 2009, reprodukováno 
na titulce pozvánky na výstavu

22 000 Kč

Česká výtvarnice Olga Vyleťalová se pro-
slavila především tvorbou filmových 
plakátů, za něž byla několikrát oceněna 
prestižními, světovými cenami, jako napří-
klad Grand Prix (roku 1973) na Filmovém 
festivalu v Cannes, ad.

Kromě tvorby plakátové se Vyleťalová 
věnovala i malbě samotné. Zde předsta-
vené dílo, patří mezi obrazy, jež se svým 
vyzněním pohybují na hranici časoprosto-
ru. Ztvárňují jakýsi enigmatický svět, 
zvláštních perspektiv a struktur. Autorka 
v nich aplikuje specifický způsob narace, 
blízký umělcům imaginativní malby, artifi-
cialismu nebo surrealismu.



142
OVČÁČEK EDUARD (1933)

Big Brother III
1966
kombinovaná technika, sololit
52 × 52 cm
sign. na rubu Eduard Ovčáček 1966
na rubu popis díla autorem

80 000 Kč

Eduard Ovčáček, osobnost českého lettrismu. 
Autor s mimořádnou důsledností a zápalem pro 
zkoumání rozličného výtvarného média. V průbě-
hu své tvůrčí dráhy se zabýval grafikou, malbou, 
propalovanou koláž, ale i plastikou, vizuální a kon-
krétní poezií, lettristickou fotografií a instalací. Jeho 
rádius výtvarného zaměření je velký, sjednocujícím 
znakem je však v jakékoli Ovčáčkově tvorbě písmo, 
jenž je pro autora naprosto ojedinělým kulturním 
a kulturotvorným fenoménem. Posuzovaný obraz je 
autentickým a špičkovým dílem, jenž bohatě reflek-
tuje umělcův mnohovrstevnatý, výtvarný přístup.
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Jiřímu Valentovi patří v kontextu českosloven-
ského poválečného umění čestné místo pře-
devším díky jeho informelní tvorbě z počátku 
šedesátých let. Materiálové struktury reflekto-
valy tehdy existenciální trýzeň mladých autorů 
a Valentova šedo-hnědá díla s nánosy pastózních 
směsí na malířské podložce patřila neodmysli-
telně k tehdejší avantgardní torbě. Nabízené dílo 
bylo vybráno v roce 1964 mnichovským galeris-
tou pro jeho výstavu československé avantgardy 
do jeho Kleine Galerie a jak už její název napoví-
dá, jednalo o se o omezené prostorové výstavní 
možnosti. Galerista si proto pro ní vybíral pohle-
dem znalce neovlivněného našimi poměry vedle 
Valenty i od Mikuláše Medka, Karla Nepraše, 
Jana Koblasy, či Aleše Veselého přesvědčivá 
díla výhradně kompaktních formátů. 

143
VALENTA JIŘÍ (1936–1991)

Bez názvu
1962–1964
cement, olejová barva, karton
21 × 35 cm
sign. na rubu J. Valenta

12 000 Kč



KLASICKÉ & MODERNÍ UMĚNÍ  |  255

144
RITTSTEIN MICHAEL (1949)

Výlet
1978
kombinovaná technika, tuš, kvaš, pastel, 
karton
64 × 43,5 cm (výřez)
sign. PD M. Rittstein 78
na rubu popis díla autorem

45 000 Kč

145
KOBLASA JAN (1932–2017)

Matka …
1982
akryl, sololit
53 × 27 cm
sign. PD monogram K 82
PD částečně nečitelný název díla autorem

10 000 Kč

146
KOZELKA MILAN (1948–2014)

Bez názvu
1983
kombinovaná technika, pastel, perforace, 
tužka, karton
33 × 24 cm
sign. PD M. Kozelka 83

15 000 Kč
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147
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)

Ušatka
1987–1988
olej, plátno
145 × 135 cm
sign. nezjištěna
pravost potvrdil kurátor a správce pozůstalosti autora Petr Mach

150 000 Kč



148
RITTSTEIN MICHAEL (1949)

Tři tančící
2000
olej, plátno
35 × 45 cm
sign. PD M. Rittstein 2000, na rubu 
na blindrámu 2000 M. Rittstein
na rubu na blindrámu název díla 
autorem

48 000 Kč

149
NEPRAŠ KAREL (1932–2002)

Jezevčík
plastika, kov, keramika
15,5 × 59 × 19 cm
sign. nezjištěna

110 000 Kč
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Posuzované dílo „Trio Hiršal“ představuje 
příklad ze Sýkorova ikonického cyklu 
tzv. liniových obrazů.

Zděněk Sýkora se nesmazatelně zapsal 
jako vůdčí osobnost neokonstruktivismu 
a průkopník computerového umění nejen 
v kontextu české, ale i světové výtvarné 
scény druhé poloviny 20. století. 

Svými díly je zastoupen ve významných 
veřejných i soukromých sbírkách, jakými 
jsou například Národní galerie v Praze, 
Centre Georges Pompidou v Paříži, 
Stedelijk Museum v Amsterodamu, 
Nationalgalerie v Berlíně, Museum 
moderner Kunst ve Vídni ad.

150
SÝKORA ZDENĚK (1920–2011)

Trio Hiršal
1980
barevná serigrafie 28/60
70 × 70 cm 
sign. na rubu Sýkora 1980
vydala Galerie Edition Média, Neuchâtel

60 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
Zdeněk Sýkora, Grafika, Gallery 2008, 
s. 79

151
SÝKORA ZDENĚK (1920–2011)

Černo–bílá struktura
1971
serigrafie 75/100
60 × 60 cm
sign. na rubu Sýkora 71

45 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
Zdeněk Sýkora grafika, vyd. Gallery Praha 
2008, str. 73, 154
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152
KYNCL FRANTIŠEK  
(1934–2011)

Monostruktura
1991
reliéf, akryl, ruční papír
55 × 41 cm
sign. na rubu F. Kyncl 91

18 000 Kč

Reliéfní Monostruktury na ručním papíře jsou bezesporu nej-
známějšími díly českého konstruktivisty, který žil od konce 
šedesátých let v německém Düsseldorfu. Autor jich vytvořil 
celou řadu a reliéfy se od sebe liší především zvolenou barev-
ností. Nabízené Monostruktury si znalec díla Jana Kyncla zcela 
určitě okamžitě povšimne díky neobyčejně zdařilé kompozici, 
kdy se barevnost a formát díla dostaly do vzácně atraktivní 
konstelace. Z tohoto důvodu bylo dílo několikrát vystaveno 
v Kolíně nad Rýnem, v Karlsruhe a naposledy v Praze v Galerii 
Žaloudek na výstavě Systematické umění.
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153
HILMAR JIŘÍ (1937)

Bez názvu
1979
pauzovací papír na plátně, deska
100 × 100 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 79.

180 000 Kč

PROVENIENCE
zakoupeno z ateliéru autora

Zde hodnocené dílo Jiřího Hilmara patří do obdo-
bí, kdy autor vrstvil a fixoval transparentní pau-
zovací papír na plátno či desku. Téměř nehmotné 
papírové pláty je člověk schopen na obraze 
rozeznat pouze v místech, kde je některá z vrstev 
zvrásněná, perforovaná nebo odstává z celkové 
struktury.

Hilmarova díla z vrstveného pauzovacího papíru 
mají jistý meditativní charakter, neboť aby divák 
mohl rozeznat jednotlivé vrstvy, musí se naprosto 
ztišit a koncentrovat.
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154
KVÍČALA PETR (1960)

Ze série Vlny – soubor 4 ks – 9, 10, 11, 12
1992
4× olej, překližka
4 ks 39 × 39 cm
sign. 4× na rubu monogram PK 1992
voskováno v roce 1999

60 000 Kč

Inspirace krajinou jej dovedla k extrémně reduko-
vanému výtvarnému jazyku, jímž je od poloviny 
osmdesátých let ornament, a to nejčastěji vlnov-
ka, lomená linie či smyčková linie.

Kvíčalovo rytmické opakování ornamentů a barev-
ných ploch ukazuje k pravěkému a lidovému 
umění, avšak i ke klasické moderně a současné 
abstrakci.
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155
ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)

Bez názvu
pigment, papír
41,5 × 29,5 cm
sign. PD Adriena Šimotová

15 000 Kč
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156
ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)

Bez názvu
pigment, papír
41,5 × 29,5 cm
sign. PD Adriena Šimotová

15 000 Kč
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157
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)

Biostroje
1973
olej, plátno
54,5 × 55,5 cm
sign. PD Načeradský 73
na rubu malba olejem

45 000 Kč
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Krištof Kintera patří k jedněm z nejznámějším 
současným českým umělcům pracujícím v růz-
ných médiích. Již od počátku studií, na Akademii 
výtvarných umění v Praze v ateliéru Milana 
Knížáka, patřil mezi nejvýraznější osobnosti mladé 
generace. I přesto, že Kinterova práce vykazuje 
v pravém slova smyslu intermediální charakter; 
kdy propojuje výtvarné umění, performance 
a divadelní scénografie; bývá považován přede-
vším za sochaře. Jeho díla si získala oblibu přede-
vším pro svou hravost a vtip. 

158
KINTERA KRIŠTOF (1966)

How to be better man?
2019
asambláž, dřevěná deska
100 × 73 cm
sign. na rubu Krištof Kintera 2019

70 000 Kč

PROVENIENCE
zakoupeno z ateliéru autora
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AUKČNÍ ŘÁD AUKČNÍ SÍNĚ
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553

I. Úvodní ustanovení
1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ, 

spol. s r.o. formou aukcí.
2. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním 

a v souladu s právními normami České republiky.
3. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně.
4. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, 

IČO 60715 553.
5. Konání aukce oznamuje aukční síň dle svého uvážení způsobem obvyklým, například v aukčním katalogu, ve sdělova-

cích prostředcích apod.
6. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.

II. Výklad pojmů
Pro účely tohoto aukčního řádu se pod jednotlivými pojmy rozumí následující:
a aukce – forma prodeje uměleckého předmětu, kdy věc je prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu předem neurčeného 

počtu zájemců. Vlastnictví k věci přechází na kupujícího zaplacením ceny.
b licitátor – je osoba určená aukční síní k řízení a provádění aukce, činí jménem aukční síně všechny úkony s tím spojené, 

zejména zahajuje a řídí aukci, organizuje podávání nabídek zájemců o koupi a uděluje tzv. příklep, tj. ukončení podávání 
nabídek a potvrzení nejvyšší podané nabídky,

c zájemce o provedení aukce – právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s aukční síní písemnou smlouvu o provedení 
prodeje konkrétního předmětu formou aukce, může to být též aukční síň,

d účastník aukce – právnická nebo fyzická osoba, oprávněná účastnit se aukce. Účastníkem aukce může být pouze 
klient aukční síně, nesmí být vlastníkem věci ani osobou jednající ve prospěch koupi pro vlastníka. Účastníkem aukce 
může být pouze osoba plně právně způsobilá, starší 18 let, dodržující aukční řád, pravidla a zvyklosti slušného a vhod-
ného chování na aukci a osoba, která nezmařila dřívější aukce aukční síně, resp. společnosti 1. ART CONSULTING 
BRNO CZ, spol. s r.o. Není přípustné dražit za osoby uvedené výše. Účastníci aukce prokazují svoji totožnost platnými 
průkazy totožnosti (například osobní/občanský/ průkaz, pas) a jednají-li v zastoupení, předávají aukční síní plnou moc 
opravňující k zastupování na aukci jiným klientem aukční síně. Podmínkou účasti na aukci může být též složení dražební 
jistiny, byla-li aukční síní požadována. Účastník aukce obdrží od aukční síně číselné označení, pod kterým se zúčastní 
aukce. Po dohodě s aukční síní se může klient zúčastnit aukce po telefonu za podmínky udělení plné moci aukční síni 
pro tento způsob aukce. Při tomto způsobu aukce musí aukční síň postupovat maximálně výhodně pro účastníka aukce.

e aukční jistina – není vyžadována
f aukční katalog – seznam předmětů, které budou v konkrétní aukci nabízeny klientům aukční síně k prodeji. Katalog 

je uveřejněn na webových stránkách aukční síně www.acb.cz.
g vydražitel – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. pří-

klepem. Po zaplacení ceny se stává vlastníkem věci.
h klienti aukční síně – zájemci o koupi uměleckých děl formou aukcí pořádaných aukční síní, které zaregistruje aukční 

síň. Na registraci není právní nárok a je zcela v kompetenci aukční síně, která může žádost o registraci odmítnout bez 
udání důvodů. Klienty aukční síně mohou být právnické nebo fyzické osoby (starší 18 let), které prokáží zákonným způ-
sobem svoji totožnost (například výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, pas). Poruší-li klient aukční síně tento 
aukční řád, může být aukční síní bez dalšího jeho registrace zrušena, o čemž bude aukční síní prokazatelným způsobem 
vyrozuměn.

III. Organizace aukce
1 Předměty zařazené do aukce budou vystaveny v den konání aukce za účelem umožnění jejich prohlídky. Místo: Praha 

1, Topičův salon, 1. patro. Zájemci o prohlídku vystavených předmětů jsou povinni respektovat opatření aukční síně 
k zajištění ochrany vystavených předmětů. Za prohlídku předmětů určených k prodeji v aukci se neplatí.

2 Přístup na aukci mají pouze klienti aukční síně, pracovníci aukční síně, další osoby pouze se souhlasem aukční síně, 
jinak aukce není veřejná. V průběhu aukce nelze pořizovat fotografie, filmy ani žádné jiné záznamy bez souhlasu aukč-
ní síně.

3 Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce.
4 Aukce je zahajována zástupcem aukční síně, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního 

řádu a oznámit z toho vyplývající pokyny k organizaci aukce.
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5 Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor. Vždy musí být nezaměnitelně označen předmět aukce (prodeje), zpra-
vidla alespoň odkazem na katalog. Licitátor oznámí tzv. nejnižší podání, což je cena (částka), za kterou je možno věc 
koupit v případě, že nebyla stanovena rezervní cena, tj. minimální požadovaná cena majitele předmětu. Pokud rezervní 
cena stanovena byla, a příhozy učiněné na sále nedosáhly její výše, prohlásí licitátor předmět za neprodaný. Neprojeví-
li žádný z klientů aukční síně o koupi zájem, licitátor aukci předmětu ukončí slovy „neprodáno či položka zůstává“. 
Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí aukční síně.

6 Zájemci o koupi věci činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně 
zvednutím čísla současně s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem.

7 Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí
 a  500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10.000 Kč
 b  1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč
 c  5.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
 d 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč
 e 50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 Kč, ale méně než 5.000.000 Kč
 f 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč
 g 250.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 Kč a více
8 O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
9 Neučiní-li žádný účastník aukce vyšší nabídku, zopakuje licitátor výši poslední nabídnuté částky spolu se slovy …popr-

vé,…podruhé,… potřetí pro číslo… a úderem kladívka aukci ukončí s tím, že účastník aukce s poslední nabídkou má právo 
za tuto částku věc koupit (k částce se připočítává aukční poplatek). Podanými nabídkami v aukci (příhozy) jsou účast-
níci vázáni, což znamená neodvolatelnou nabídku za danou částku věc koupit. Cenu dosaženou v aukci nelze snížit.

10 Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce řeší s konečnou platností aukční dům v duchu 
zásad poctivého obchodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být 
uplatněny přímo v aukčním sále viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží.

IV. Způsob placení
1 Vydražitel je povinen zaplatit částku, za kterou věc vydražil, včetně aukční přirážky, pokud možno do skončení aukce; 

nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce. Platbu je možno provést:
 a v hotovosti na místě dražby nebo v kanceláři dražebníka, nebo
 b na bankovní účet účet dražebníka, číslo účtu: 27-0461150247/0100.
 Platební karty nejsou akceptovány.
2 Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně).
 kladívková cena: výše aukčního poplatku:
 do výše 1 000 000 Kč 20 %
 od 1 000 001 do 10 000 000 Kč 18 %
 nad 10 000 001 Kč 16 %
 Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak 21% DPH, tak 4% autorského poplatku. Vlastnické právo k vydraženému před-

mětu přechází zaplacením ceny vydraženého předmětu spolu s aukčním poplatkem ve lhůtách dle aukčního řádu.

V. Ostatní
1 Vydražitel je povinen převzít zaplacenou věc získanou aukcí nejpozději do dvaceti dvou pracovních dnů po aukci, nedo-

hodne-li se s aukční síní jinak.
2 Aukční síň zajišťuje dopravu věcí získaných aukcí pouze po dohodě s vydražitelem. Aukční síň zajišťuje pouze zabalení 

věci obvyklé pro předání věci, nikoliv speciální balení, například pro dopravu.
3 Reklamace na věci získané v aukci se řídí právními normami České republiky. V aukčním katalogu je uveden pouze 

jejich vizuální popis a ostatní údaje jsou uváděny dle nejlepšího vědomí a svědomí aukční síně s cílem maximálně 
objektivně informovat zájemce o koupi.

4 Aukční síň vydá vydražiteli po zaplacení daňový doklad o zaplacení a na přání písemné potvrzení o nabytí věci z aukce.
5 Předměty podléhající režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích 

předpisů a zákona č. 71/1997 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích 
předpisů, musí být takto označeny ve všech dokumentech aukce, zejména v katalogu, musí být oznámeny při vyvolání 
věci a v potvrzení o nabytí věci pro vydražitele.

6 Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky.

1. ART CONSULTING Brno CZ, s.r.o.
Jiří Rybář, jednatel
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AUCTION ORDER
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. Registered Office at Lerchova 299/7, 602 00 Brno, Co. 
Reg. No. 60715553

I. Introductory Provisions
1 These Auction Rules have been issued to organise the sale of art works by the Auction House 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. 

s.r.o. through auctions.

2 Auctions held pursuant to these Auction Rules are organised according to international customs in art and in accordance with 
the legal rules of the Czech Republic.

3 Auction House customers and other persons approved by the Auction House may only take part in auctions.

4 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s.r.o., Registered Office at Lerchova 299/7, 602 00 Brno, Co. Reg. No. 60715 553 shall be deemed 
the Auction House.

5 Auctions are announced by the Auction House upon its discretion, in a usual manner, e.g. in the auction catalogue, mass media, etc.

6 These Auction Rules shall be binding upon all persons concerned and persons undertake to observe them by taking part in the auc-
tion.

II. Interpretation of Terms
For purposes of these Auction Rules, the Terms shall have the following meaning:

a auction – form of sale of a work of art with the item being sold at the highest bid of potential buyers the number of which is not 
known in advance. The item ownership passes onto the buyer upon payment of the price.

b auctioneer – a person appointed by the Auction House to be in charge of the auction process, take all acts connected therewith 
on behalf of the Auction House, in particular he/she starts the auction and is in charge of it, organises the submission of bids of 
potential buyers and "knocks down", i.e. finishes the submission of bids and confirms the highest bids,

c client – a legal entity or an individual concluding with the Auction House a written contract of selling an item through auction; it may 
also include the Auction House

d auction participant – a legal entity or an individual authorised to take part in the auction. An Auction Participant may only include 
an Auction House customer; he/she/it must not be the item owner or a person acting in favour of buying for the benefit of the owner. 
An Auction Participant may only include a person fully legally competent, over 18 years of age, observing the Auction Rules, regula-
tions and customs of good and appropriate behaviour at the auction and a person that has not foiled previous auctions of the Auction 
House or 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s.r.o. It is not allowed to auction on behalf of persons mentioned above. Auction 
Participants identify themselves by valid identity cards (e.g. certificate of identity/identity book/passport) and if acting on behalf, 
they provide the Auction House with a power of attorney authorising to represent any other Auction House customer at the auction. 
The condition to take part in the auction may include paying the auction principal if required by the Auction House. The Auction 
House shall give the Auction Participant a number under which he/she/it shall take part in the auction. Following an agreement with 
the Auction House, the Auction House customer may take part in the auction via phone provided the Auction House has been deliv-
ered a power of attorney for this type of auction. At this type of auction the Auction House must proceed as much advantageously 
for the Auction Participant as possible.

e auction principal – an amount the Auction House collects in advance from the auction potential buyer (Auction Participant). 
The Auction Principal amount must be set in advance by the Auction House – when the auction is published and it must also be 
mentioned in the auction catalogue. The Auction Principal always applies to a specific item of the auction and does not exceed 100% 
of the item's minimum bid. The Auction Principal may be settled in cash up to EUR 15,000 or remitted to the Auction House account 
No. 27-0461150247/0100. The Auction Principal is included in the price of the item obtained in the auction; otherwise, it shall be 
returned to the Auction Participant (depositor) in cash or transferred to an account specified by the Auction Participant (depositor) 
within two business days after the auction date at the latest. The Auction House shall confirm the Principal payment.

f auction catalogue – a list of items that shall be offered to Auction House customers for sale in a specific auction. The Catalogue 
always includes information on the place, time and conditions of the auction and taking part in it. The Catalogue is usually in a printed 
form and can also be found at the Auction House address www.acb.cz.

g successful bidder – an Auction Participant that has submitted the highest bid confirmed in the auction publicly by the Auctioneer 
by the so-called knock-down. He/she/it becomes the owner of the given item after paying the price thereof.

h auction house customers – potential buyers of works of art through auctions organised by the Auction House that are registered 
by the Auction House. There is no legal claim for registration; registration lies within the Auction House's full authority and the 
Auction House may reject the registration request without stating reasons therefore. Auction House Customers may include legal 
entities or individuals (over 18 years of age) that provide lawful identification of themselves (e.g. Companies Register abstract, identity 
card and passport). Should the Auction House Customer infringe these Auction Rules, the Auction House may without further notice 
cancel his/her/its registration, of which he/she/it shall demonstrably be notified by the Auction House.

III. Auction Organisation
1 Items included in the auction shall be exhibited for at least 5 days in order to be seen. The place and time of exhibiting the items 

for the auction is published in the Catalogue or in any other appropriate manner. Items that cannot be exhibited as usual due to their 
weight, dimensions or state shall be shown in a photo and the Auction House shall enable inspection thereof after agreement with 
the potential buyer. Those that want to see the exhibited items shall be obliged to respect the Auction House measures to provide 
protection of the exhibited items. Seeing the items to be sold in the auction is free of charge.
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2 The auction may only be joined by Auction House Customers and Auction House workers; other persons are allowed to take part only 
after being approved by the Auction House; the auction is not open to public. No photos, films or other records are allowed during 
the auction without the consent of the Auction House.

3 Auction Participants shall be obliged to follow instructions of the organisers and not to disturb the auction in any way.

4 The auction is started by the Auction House representative who may inform that some Catalogue information has changed, announce 
changes and correction of the Auction Rules and notify of instructions for the auction organisation arising therefrom.

5 The Auctioneer shall be in charge of the auction of individual items. The subject of the auction (sale) must always be clearly marked, 
usually at least by providing reference to the Catalogue. The Auctioneer shall announce the so-called starting bid, which is a price 
(amount) for which the item may be bought. Should no Auction House Customer be interested in buying the item, the auction of the 
given item is ended by the Auctioneer by saying "not sold or the item stays on". The item may be included in an auction several times 
as decided by the Auction House.

6 After the Auctioneer announces (calls) the item amount, potential buyers of the item bid by raising the auction number or raising 
the auction number along with the bid that must always be higher than the previous amount called by the Auctioneer.

7 Increments, i.e. the smallest amounts possible by which the price offered by the Auctioneer is increased, are as follows
 a CZK 10,000 if the current auction price is at least CZK 100,000 but less than CZK 500,000
 b CZK 50,000 if the current auction price is CZK 500,000 and more.
 c CZK 100,000 if the current auction price is CZK 5,000,000 and more.
 d CZK 250,000 if the current auction price is CZK 10,000,000 and more.
8 The increments orders shall be decided on by a person that is in charge of the auction.

9 Should no Auction Participant bid a higher price, the Auctioneer shall repeat the amount of the last bid with the words…first time,… 
second time,… third time for the number… and ends the auction by knocking down with the Auction Participant with the final bid 
being authorised to buy the item at that amount (the so-called Auctioneer's commission is added to the amount). Participants shall 
be bound by their bids in the auction (increments), which means an irrevocable bid to buy the item at the given amount. The price 
achieved in the auction cannot be reduced.

10 Any objections, protests or comments to the auction process shall definitely be handled by the Auction House pursuant to fair deal-
ing principles and international auction practice. Any objections, protests, comments or notices must be announced directly in the 
Auction House in a visible and loud manner, otherwise they are not considered.

IV. Payment Method
1 The successful bidder is obliged to pay the final price, including the auction fee, immediately after the bidding but no later than ten 

days after the auction date. Type of payments:

 a in cash at place of the auction or at the auction house office, or

 b by account transfer to the auction house account No.: 27-0461150247/0100.

2 Credit cards are not accepted.

3 To the buyer are charged the auctioned price and the auction fee.
 hammer price the amount of auction fee
 to 1 000 000 CZK 20 %
 to 1 000 001 to 10 000 000 CZK  18 %
 up to 10 000 001 CZK  16 %

12 These commissions are final and include 21% VAT and also 4% copyright fee. The ownership right to the auctioned item passes 
by paying the price of the auctioned item together with the auction fee within the deadlines according to the Auction Rules.

V. Other Provisions
1 The Successful Bidder shall be obliged to take over the paid item obtained through the auction within twenty-two business days fol-

lowing the auction at the latest unless arranged otherwise with the Auction House. After this period, he/she/it shall be obliged to pay 
the storage costs amounting to 0.5% of the paid amount a day, with being authorised to take the item only after meeting those costs.

2 The Auction House shall provide transport of items obtained through the auction only if arranged so with the Successful Bidder. 
The Auction House shall only provide item packing that is usual for the item handover, no special packing, e.g. for transport purposes.

3 Complaints received at things in the auction shall be governed by rules of the Czech Republic. The Catalogue only includes their visu-
al description, other details are given in compliance with the best knowledge and conscience of the Auction House in order to inform 
the potential buyer as much impartially as possible.

4 After payment is made by the Successful Bidder, the Auction House shall issue a tax document confirming the payment and written 
confirmation of acquiring the item through the auction for the Successful Bidder.

5 Items subject to Act No. 20/1987 Coll. on the state monument preservation as amended and as amended by implementing regulations 
and Act No. 71/1997 Coll. on the sale and export of cultural-value items as amended and as amended by implementing regulations 
must be marked so in all auction documents, especially in the Catalogue, be announced when the item is called and in the confirma-
tion of acquiring the item for the Successful Bidder.

6 All legal acts according to these Auction Rules shall be governed by the legal rules of the Czech Republic.

1. ART CONSULTING Brno CZ, s.r.o.

Jiří Rybář, Director
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Procházejte katalog online  
a vkládejte limity.3

1 Zaregistrujte se na www.livebid.cz. 2 Vaše účast na aukci bude schválena.

4
Zúčastněte se aukce z počítače,  
telefonu nebo tabletu.   

DRAŽTE S NÁMI.
ONLINE.

NEMŮŽETE  
SE ZÚČASTNIT  

AUKCE NA SÁLE? 

http://acb.livebid.cz

Průběh aukce bude  
v reálném čase přenášen  
do vašeho zařízení. 

Budete se tak moci aukce  
zúčastnit živě, jako kdybyste 
seděl/a přímo v sále. 

Galerie Jedlová je objektem nabízejícím několik možností využití. 
Je vhodný jako školicí středisko pro menší firmy, 

hodí se pro pořádání akcí a kurzů, uměleckých výstav a produkcí. 
Je také ideálním místem pro ubytování rodin či přátelských 
skupin pro volný čas nebo dovolenou s možností relaxace 

ve vnitřním bazénu, vířivce a sauně nebo na hřišti.

GALERIE JEDLOVÁ

… POJĎTE SE UBYTOVAT, RELAXOVAT, UČIT SE NOVÉ VĚCI … 
… ZPÍVAT, MALOVAT, VYSTAVOVAT, BAVIT SE …

kontakt:
Ing. Hana Rybářová

tel.: +420 605 921 246 | email: rybka022@seznam.cz | www.galeriejedlova.cz
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PRŮVODCE PRO NEPŘÍTOMNÉ A TELEFONNÍ UCHAZEČE

Pokud se nemůžete zúčastnit aukce osobně, můžete dát společnosti 1. Art Consulting Brno – Praha 
pokyny, aby se ucházela vaším jménem, vyplněním formuláře, o příslušnou věc. Tato služba je důvěrná 
a je k dispozici bez dalších poplatků.

OBECNÉ

Před aukcí
Budeme se snažit o nákup položky dle vašeho výběru za nejnižší možnou cenu (v závislosti na vyvolávací 
ceně a další nabídce), a nikdy více, než je maximální částka, kterou určíte. V případě potřeby se vaše 
nabídka zaokrouhlí dolů na nejbližší částku v souladu s kroky dražebníka.

Dříve obdržené nabídky budou mít přednost. Nabídky by měly být předloženy nejméně dvacet čtyři 
hodin před konáním aukce. Pokud činíte nabídky prostřednictvím telefonu, doporučujeme vám ponechat 
maximální nabídku, kterou můžeme učinit vaším jménem v případě, že se nemůžeme dovolat. Naši zástupci 
jsou připraveni k provedení nabídky za vás.

Po aukci
Úspěšní zájemci obdrží přehled popisující jejich nákup a dostanou pokyn pro platbu a odbavení zboží.

VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

Tento formulář by měl být použit na jednu aukci. Uveďte číslo položky, autora věci a datum prodeje 
v prostoru horní části formuláře, pokud není již předvyplněn.

Uveďte prosím maximální kupní cenu v dražbě, kterou jste ochotni zaplatit za každou položku. Jiné pokyny 
k nákupu nebo neomezené nabídky nebudou akceptovány. Nabídky musí být číslovány ve stejném pořadí 
jako v katalogu.

Náhradní nabídky pro položky lze učinit slovem NEBO u čísla položky. To znamená, že pokud jste byli na 
začátku hodně úspěšní, nebudeme pokračovat a ucházet se o dražbu další položky pro vás. Nebo naopak, 
pokud vaše dřívější nabídky byly neúspěšné, budeme i nadále dražit za vás pro zbývající položky uvedené 
na formuláři.

Pokud jste si sjednali telefonní dražbu, jasně prosím určete telefonní číslo, na kterém jste k zastižení 
v době konání prodeje, včetně kódu země. Zavoláme vám ze sálu krátce před započetím dražby předmětné 
položky.



PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ V DRAŽBĚ

DRAŽBA PO TELEFONU

Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 15. 3. 2020 ve 13.30 hod., 
na adrese Topičův salon – Národní třída 9, Praha 1, a dražila za mne do uvedených limitů či po telefonu 
následující věci:

č. autor název cena  limit nebo telefon
___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

Zavazuji se, že vydražené předměty zaplatím nejpozději do deseti dnů ode dne konání aukce. K vydražené 
věci bude účtován aukční poplatek dle platného aukčího řádu. Zmocnitel prohlašuje, že jsou mu známy 
dražební podmínky dražebníka.

Jméno: 

Příjmení: 

Telefon: 

Tel. pro dražbu: 

E-mail: 

číslo OP: 

Ulice: 

Město: 

PSČ: 

Stát: 

Datum a místo:  Podpis:



PODMÍNKY PRO ZASTUPOVÁNÍ V DRAŽBĚ A TELEFONNÍ PRODEJ

Vezměte prosím na vědomí, že zastupování nepřítomných a telefonní dražby jsou nabízeny jako doplňková 
služba bez poplatku. Takové nabídky jsou prováděny na riziko a 1. Art Consulting proto nemůže přijmout 
odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí nabídky.

Všechny nabídky jsou předmětem dražebního řádu prodejního katalogu. Odměna dražebníka, ve výši 
uvedené v dražebním řádu katalogu prodeje, bude přidána ke kupní ceně dosažené v dražbě jako součást 
celkové kupní ceny. Nabídky budou uspokojeny za co nejnižší cenu tak, jak to dovolí další nabídky 
a rezervace.

PLATBA NA AUKCI

Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce.

Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně):

kladívková cena: výše aukčního poplatku:
do výše 1 000 000 Kč  20 %
od 1 000 001 do 10 000 000 Kč 18 %
nad 10 000 001 Kč 16 %

Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak DPH, tak autorský poplatek. Po dohodě s dražebníkem je možno 
zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři dražebníka, 
nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. Platební karty nejsou 
akceptovány.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z důvodu plnění některých služeb, o které klienti požádali, může 1. Art Consulting zpřístupnit informace 
třetím stranám (např. přepravci). Je zájmem 1. Art Consulting Brno – Praha vyžadovat, aby tyto třetí 
strany respektovaly soukromí a důvěrnost informací našich klientů a poskytovaly stejnou úroveň ochrany 
informací klientů, jak je stanoveno v rámci EU.

Podpisem této Plné moci pro zastupování a telefonního dražení souhlasíte s takovým sdělením.

Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů mohou být prostory 1. Art Consulting předmětem nahrávání 
videa. Telefony, např. telefonní nabídky / hlasové zprávy mohou být rovněž zaznamenány. 
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