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Výstava dražených předmětů
Předměty nabízené do aukce a uvedené v tomto katalogu budou vystavovány 
v prostorách galerie 1. Art Consulting Brno – Praha.

Exhibition of works of art
Things offered for sale and presented in this auction catalogue will be exhibited 
in gallery of the 1. Art Consulting Brno – Praha company.

Praha 1, Topičův salon, Národní třída 9
9. 10. – 19. 10. 2019  (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 19. 10. 2019 začíná od 12.30 hod.

Aukce / Auction
Proběhne v sobotu 19. 10. 2019 ve 13.30 hod., Topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9.

Will take place on October 19. 2019 at 1.30 p.m. in the Topičův salon, Praha 1, Národní třída 9.

Inf. tel.:  (+420) 224 232 500 
(+420) 542 214 789 
(+420) 603 424 913

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

www.acb.cz

Možnosti parkování:
• podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní (1 hod/50 Kč)
• parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov (1 hod/50 Kč)
• 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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Aukční řád
1.  Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ, 

s.r.o., formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí 
v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro 
klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING 
BRNO CZ, s.r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715553, která provádí dražbu na žádost vlastníků dra-
žených předmětů: 19. 10. 2019 ve 13.30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. Tento aukční řád je pro všechny 
osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dis-
pozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., v Topičově 
saloně, Národní třída 9, Praha 1.

2.  Dražební předměty jsou označeny a popsány v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí 
tohoto Aukčního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Společnost zajistí při dražbě 
vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím 
dražebního čísla.

 Za příhozy se přitom považuje:

 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 500 000 Kč a více
 f/ 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více
 g/ 250 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více

 O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

3.   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. 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 akcep-
továny.

4. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
 –  vyhotoví-li písemnou plnou moc na společnost 1. Art Consulting Brno CZ k zastoupení na dražbě
 – určí-li věci, které za něho má 1. AC dražit
 – určí-li limit, do kterého za něho 1. AC má přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
 – dražit po telefonu lze po písemné dohodě

5.  Vydražitel – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem 
tzv. příklepem. Vlastnické právo k vydražené věci přechází zaplacením kupní ceny (včetně aukčního poplatku) 
ve lhůtě dle Aukčního řádu.

6.  Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě „potvrzení 
o zaplacení ceny“ v galeriích 1. Art Consulting Praha 1, Národní třída 9, 1. Art Consulting Brno, Barvičova 25, 
nejpozději do deseti dnů ode dne konání dražby.

7.  Aukční síň neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě katalogu.
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Auction Regulations
1.  These auction regulations were produced in order to organise the sale of works of art in the form of 

auction by the salesroom 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o. Auctions organised according to these auction 
regulations are organised according to international customs relating art trade and are in compliance with 
the precepts of law of the Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom 
and with the permission of the salesroom also to other persons. By the salesroom the company 1. ART 
CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715553 is to be understood. The 
company 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, identification number (IČO): 
60715553 organises, on request of owners of things offered for public sale, an auction which will take 
place at the Topičův salon, Nár. třída 9, Prague on October 19. 2019 at 1.30 p.m. These auction 
regulations are compulsory for all the persons participating in the auction, and by participating the 
persons are committing to upholding them. The complete set of auction regulations is available at the 
exhibition of the offered artworks in the office of the company 1. ART CONSULTING BRNO in the Topičův 
salon, Národní třída 9, Prague 1.

2.  Things offered for sale are marked and described in the auction catalogue; this catalogue is an integral part of 
this Auction Regulations. All works of art will be sold at auction in accordance with numbers presented in the 
catalogue. The company will assure that all works of art will be sold at a public outcry under their numbers. 
After the opening of bidding, the bidders can bid up in such a way that they rise their bidding numbers.

 Individual bids are as follows:

 a/  500 CZK,  if the momentary auction price is lower than 10,000 CZK
 b/  1,000 CZK,  if the momentary auction price is at least 10,000 CZK, but not more than 50,000 CZK
 c/  5,000 CZK, if the momentary auction price is at least 50,000 CZK, but not more than 100,000 CZK
 d/  10,000 CZK,  if the momentary auction price is at least 100,000 CZK, but not more than 500,000 CZK
 e/  50,000 CZK,  if the momentary auction price is at least 500,000 CZK, but not more than 5,000,000 CZK
 f/  100,000 CZK, if the momentary auction price is at least 5,000,000 CZK and more
 g/  250,000 CZK, if the momentary auction price is at least 10,000,000 CZK and more

 The sequence of bids is controlled by the person organising this auction (auctioneer).

3. To the buyer are charged the auctioned price and the auction fee (structured).

 hammer price:  the amount of auction fee:
 to 1,000,000 CZK   20%
 to 1,000,001 to 10,000,000 CZK  18%
 over 10,000,001 CZK 16%

  These commissions are final and include 21% VAT, and max. 4% of copyright fees. After the agreement with 
the auctioneer, it is possible to do whole payment by transfer to our bank account or in cash in our office, but 
within 10 days after the end of auction at the latest, unless otherwise agreed. Credit cards are not accepted.

4. The bidder can participate in this public sale also in absentia provided that:
 –  he/she will prepare a Power of Attorney for the firm 1. Art Consulting Brno to represent him/her in this 

auction
 – he/she will define things to be auctioned for him/her by the 1. AC company
 – he/she will set up the upper limit of bidding for each item required
 –  basing on a written agreement, the bidder can also participate in the auction by phone
 
5.  The buyer – the participant in the auction, which offered the highest price, which was confirmed by the 

auctioneer in the auction. The ownership right to the auctioned object pass to the buyer by paying the 
purchase price (including the auction fee) within the time limit set by the Auction Regulations.

6.  Sold works of art will be handed over to bidder immediately after the payment in the auction hall or on the 
base of a "Confirmation about the payment of auction price" in galleries of the firm 1. Art Consulting in Prague 1, 
Národní třída 9 or 1. Art Consulting in Brno, Barvičova 25 within 10 days after the auction at the latest.

7.  Auction company are not responsible for print mistakes and colour anomaly in the catalogue.





EXKLUZIVNÍ 
VÝBĚR 

VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ

Aukce Topičův salon Praha
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1.

Hartmann Jan Jakub 
(1658–1730)

Křest Krista
olej na dřevěné desce
45 × 66 cm

konzultováno a pravost potvrzena 
Dr. Hanou Seifertovou

800 000 Kč

provenience:
• Švédská šlechtická rodina Tamm, v držení přinejmenším 

od I. pol. 19 stol.
• London, Phillips, 10. prosinec 1956, položka 47, 

neurochirurg Aron Petter Lindström (1907–2000), první 
manžel herečky Ingrid Bergmanové (1915–1982)

Jan Jakub Hartmann je oprávněně popi-
sován jako Brueghel z Čech. Jeho úžasná 
schopnost vidět krajinu a um ji i dále repro-
dukovat ukazuje, jak moc mu učarovala 
vlámská tradice a škola Roelandta Saveryho 
a Jana Brueghela Staršího. Toto zobrazení 
na plátně zobrazuje Krista jako křtitele spolu 
s jeho třemi následovníky před skupinou 
obchodníků.
Snímek zobrazuje obzvláště dokonalé 
použití hloubky a vrstvení obrazu v kraji-
ně pomocí diagonální kompozice probí-
hající zleva doprava. Způsob, jakým světlo 
osvětluje křehké listy v korunách stromů 
a mistrně provedené detaily postav jsou 
dokladem nesporné umělecké dovednosti 
Jana Jakuba Hartmanna, který byl prvním 
a dlouhou dobu i jediným nositelem vlám-
ské školy v Čechách.

PŘEDSTAVITEL BAROKNÍ 
KRAJINOMALBY
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2.

Mucha Alfons (1860–1939)

Modlitba
1889
kresba uhlem, karton kašírovaný na plátně
153 × 106 cm
sign. PD A. Mucha 89 Paris

odborná expertiza PhDr. Petr Wittlich, CSc

konzultováno a pravost potvrdil 
John Mucha

1 100 000 Kč

Posuzované dílo je kresba uhlem na papíru 
o rozměru 153 × 106 cm (rozměr slepého 
rámu), nalepená na plátno a adjustovaná 
v pozlaceném rámu vytvářejícím půlkruho-
vě završenou paspartu. Na rámu je připev-
něn kovový štítek s nápisem Alfons Mucha 
Modlitba.
Námětem kresby je na trávě klečící mladá 
žena, oděná ve vertikálně pruhované dlou-
hé sukni a bílém živůtku odhalujícím paže 
a pravé rameno, s jednoduchým zavinu-

tím hlavy, tedy mladá venkovanka v úboru 
jižanského typu. Klečí u zídky sestavené 
z větších kamenů a před ní, na levé straně 
obrazu, spokojeně spí její dítě, spočívající 
na bílé podušce a zpola zahalené tmavou 
draperií. Na zídce vpravo je proutěný košík 
s bílým ubrouskem. V levém dolním rohu 
obrazu je vršek rostliny s většími listy, umís-
těný sem nepochybně z výtvarných důvo-
dů, aby částečně kompozičně kryl draperii 
dítěte.

REPREZENTATIVNÍ UKÁZKA RANÉHO 
PAŘÍŽSKÉHO OBDOBÍ

provenience:
• význačná moravská sbírka

16
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Žena se šťastným a děkovným výrazem 
v krásné tváři pozvedá oči k nebi. Její  
pootevřená ústa a gesto rukou naznačuje, že 
vyslovuje děkovnou modlitbu Bohu za dítě. 
To je podpořeno i způsobem pojednání 
pozadí obrazu, kde se kmeny stromů, reálně 
motivované přírodním prostředím obrazu, 
kladou tak, aby kompozičně vytvářely jakou-
si svatozář, směřující k centru obrazu, k bustě 
a rukám děkující ženy.
Námětově je tedy obraz variací na téma 
Madony. Přitom typicky dobově spojuje 
původní sakrální téma s realistickým zobra-
zením v idylicky romantizující poloze pocho-
pení námětu a přibližuje ho tak dobovému 
vkusu.

Autorství obrazu je oznámeno vpravo dole 
signaturou A. Mucha 89 Paris. Signatura 
je nepochybně současná se vznikem obra-
zu a její tvar (zejména typické písmeno ch 
a zalomení čáry vlevo dolů za a) nebudí 
žádné pochybnosti o její pravosti.
Obraz sám překvapuje svým velkým for-
mátem. Pečlivé provedení kresby, která je 
zejména v hlavě a rukou mladé ženy vyni-
kající, naznačuje, že jde o karton, defini-
tivní model k velkému obrazu, který 
ale, pokud je nám známo, nebyl prove-

den. Důvod toho víceméně ozřejmuje 
datum uvedené v signatuře. V roce 1889,  
kdy se Mucha po druhém návratu do Paříže 
na podzim 1888 rozhodl zůstat zde natr-
valo a kdy mu v souvislosti s tím bylo 
v lednu 1889 ukončeno stipendium, udíle-
né jeho dosavadním mecenášem hrabětem 
Khuenem, musel se mladý umělec plně 
věnovat málo placené ilustrační práci pro 
časopisy, aby si zajistil nejnutnější obživu. 
Za této situace nemohl zřejmě pomýšlet na 
časově i finančně nákladnou realizaci obra-
zu, zamýšleného původně nepochybně pro 
veřejnou výstavu, pro Salon.
Po výtvarné stránce kresba dobře ukazuje, 
jak rychle dovedl mladý Mucha zužitko-
vat poučení, kterého se mu dostalo v Paříži 
v roce 1887–88 na Académie Julian a v roce 
1888–89 na Académie Colarossi. Na rozdíl od 
jeho zachovaných obrazů z období studia na 
mnichovské Akademii, pro které je příznačná 
poměrná drobnost figurální stafáže, doká-
zal nyní Mucha vytvořit dominantní figuru 
obrazu se značnou kompoziční a výrazo-
vou jistotou. Oprávněné ambice Muchy jako 
malíře musely být ovšem tehdy obětovány 
příležitostné ilustrační práci, kterou tepr-
ve postupně v následujících letech dokázal 
proměnit v nový styl typu Art Nouveau.
Posuzovaná kresba je už svým formátem 
a také výtvarnou kvalitou výjimečná v tom, 
co se dochovalo z Muchova díla z toho-
to počátečního pařížského období, a v tom 
směru má značnou dokumentární a umělec-
kohistorickou hodnotu.
Celkový závěr zní, že jde o nepochybný ori-
ginál Alfonse Muchy, který zajímavě doplňu-
je naše znalosti o počátcích jeho tvorby.
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3.

Šaloun Ladislav (1870–1946)

Rabi Löw
1910–1913
bronzová plastika
v. 95,5 cm
sign. nezjištěna

250 000 Kč

provenience:
• ze sbírky pražského historika umění

NA PRINCIPECH 
SECESNÍHO SYMBOLISMU

Nejprve studoval v letech 1885–1889 
v Reynierově kreslířské škole. Když napoprvé 
nesložil zkoušky na Uměleckoprůmyslovou 
školu, obával se dalších zklamání. Proto 
v letech 1889–1891 studoval sochařství 
soukromě u Tomáše Seidana a Bohuslava 
Schnircha. Stylově byl ovlivněn zprvu 
Josefem Václavem Myslbekem, dále secesí 
a Augustem Rodinem, s nímž se v Praze roku 
1902 setkal. Věnoval se především vlastní 
tvorbě, a to monumentální a komorní plasti-
ce. Rád spolupracoval na sochařské výzdobě 
architektury, zejména s architekty Antonínem 
Wiehlem, Osvaldem Polívkou a Josefem 
Fantou. Jeho návrhy soch zpravidla realizo-
vali v kameni jiní sochaři či kameníci nebo 

odlévali do bronzu specializovaní kovolit-
ci. Účastnil se mnoha sochařských soutěží. 
Roku 1896 získal dvě první ceny a čestné 
uznání v soutěži na plastickou výzdobu 
Městského muzea v Praze. K jeho nejvý-
znamnějším realizacím patří několik pomní-
ků, především sousoší „Mistra Jana Husa“ 
na Staroměstském náměstí v Praze. Známý 
je i „Šalounův Rabi Löw“, „Kamenný rytíř“ na 
Nové radnici, „Viktorie“, které drží opratě na 
Trigách Národního divadla a další. Byl čle-
nem Spolku výtvarných umělců Mánes, dále 
členem Jednoty výtvarných umělců a redak-
torem časopisu Volné směry. Šaloun byl jed-
nou z hlavních osobností českého secesního 
symbolismu, jehož zásady ctil celý život.
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4.

Panuška Jaroslav (1872–1958)

Upír
kolem 1900
olej, lepenka
58 × 64 cm
sign. PN Panuška
PN název díla autorem

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

850 000 Kč

publikováno:
• Marie Mžyková, Křídla slávy. Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie, díl II, Praha 2001, s. 568, s. 548 (repro)
• Adam Hnojil (ed.), V zajetí vášně. Sbírka Patrika Šimona, Olomouc 2004, s. 355, č. kat. 604 (repro)
• Petr Štěpán, Pohádkové bytosti, Praha 2005, s. 37
• Otto M. Urban, V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914, Praha 2006, s. 296, č. kat. 415 (repro)
• Schneiderová, M.: J. Panuška – Od pohádky k vědě, Brno 2008, s. 15 (repro)
• Otto M. Urban, Dekadence. Bohemian Lands 1880–1914, Praha 2009, s. 44 (repro)
• Patrik Šimon – Adam Hnojil, Zamlčená moderna / Iluze a sny / Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona / 1880–1930, 

Praha 2009, s. 134–135 (repro)
• Patrik Šimon – Adam Hnojil, Die totgeschwiegene Moderne / Illusionen und Träume / Mitteleuropäische Kunst aus der 

Privatsammlung von Patrik Šimon / 1880–1930, Praha 2009, s. 134–135 (repro)
• Valečka J.: Panuška. Průvodce životem a dílem, Hradec Králové 2016, s. 7
• Art and magic, The spell of Esotericism in Europe from Symbolism to the historical avant-garde movements, Rovigo 2018, 

s. 225 (repro)

vystaveno:
• 2000, Praha, Rudolfinum, Křídla slávy;
• 2004, Olomouc, Muzeum umění Olomouc, V zajetí vášně;
• 2005/2006, Praha, České muzeum výtvarných umění, Pohádkové bytosti;
• 2006/2007, Praha, Obecní dům, V barvách chorobných;
• 2009, Brusel, Hotel de Ville, Dekadence;
• 2009, Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu, Zamlčená moderna. Iluze a sny;
• 2010, Bayreuth, Kunstmuseum Bayreuth, Die totgeschwiegene Moderne. Illusionen und Träume;
• 2012, Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Zamlčená moderna;
• 2013 St. Pölten, Landesmuseum Niederösterreich, Unbekante moderne;
• 2014 Hluboká, Alšova jihočeská galerie, Alfred Kubin a Sascha Schneider – Démoni ze země nevědomí;
• 2015 Litoměřice, Severočeská galerie v Litoměřicích, Alfred Kubin a Sascha Schneider – Démoni ze země nevědomí;
• 2018 Rovigo, Palazzo Roverella, Art and magic, The spell of Esotericism in Europe from Symbolism to the historical avant-garde 

movements
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Posuzovaný obraz „Upír“ je autentickým, 
sběratelsky exkluzivním, mnohokrát publiko-
vaným, vrcholným dílem Jaroslava Panušky, 
jednoho z umělecky nejoriginálnějších zjevů 
Mařákovy školy, jehož ojedinělé výtvarné 
ztvárnění psychických fenoménů lze srov-
návat s fantastikou Jamese Ensora či Alfreda 
Kubina. Přestože Panuška byl především 
malířem krajin a později i vizí z pravěkého 
života, jeho mnohem méně četné fantaskní 
práce, v nichž uplatňoval obsedantní ponor 
do spodních vrstev vědomí, patří bez disku-
ze k nejvýznamnější části jeho tvorby.
Jeho raná díla vystavovaná a reprodukovaná 
v době, když ještě studoval na Akademii, 
dokládají, že již tehdy se kromě krajin zabý-
val náměty s fantaskními a pohádkovými 
bytostmi. Dvě „Příšery“, „Vodník“ a „Bludičky“, 
které vystavil v Topičově salonu roku 1898, 
si vysloužily slova obdivu bytostného deka-
denta Karla Hlaváčka: „Kresby jsou silně fan-
tastické a rozechvívají podvědomé city hrůzy 
a strachu. P. Panuška jeví se jako silný, originální 
talent a opravdový umělec, neboť zavříti se do 
těchto končin, kde v černých vodách pohybují 

se líně obrovité nestvůry s očima rejnoka, kde 
v zběsilém letu honí se čarovné bludičky, zavříti 
se do věčné tmy, obývané toliko skroucenými 
vyhladovělými příšerami, – v tom je nejen velká 
odvaha, ale skutečné umění – na takový svět 
připnouti se celou duší.“
Jaroslav Panuška se narodil roku 1872 
v Hořovicích jako jedno z dětí c. k. geome-
tra. Právě hořovická babička, vědma a zaří-
kávačka, která léčila uhranutí, vnesla do jeho 
života pohádky, strašidla, duchy a bludič-
ky. Druhou klíčovou inspirací byly autoro-
vy pobyty na Balkáně v letech 1887–1889, 
1890–1981 a 1898–1991. Minimálně jednou 
tam putoval za otcem pěšky a zcela sám. 
Panuškovy balkánské anabáze a neuvěři-
telné zážitky, poetizující realitu, fascinovaly 
Jaroslava Haška. Do okruhu pražské bohémy, 
soustředěné právě okolo Haška, k níž nále-
želi také Josef Lada, E. A. Longen, F. Langer 
ad., vstoupil již jako respektovaný malíř. Ve 
vzpomínkách současníků bývá Panuška líčen 
jako velký silák, otužilec, vyhlášený gurmán, 
vášnivý houbař a především oblíbený spo-
lečník, co nezkazil žádnou legraci.
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Podněty od svých profesorů Maxe Pirnera 
a Julia Mařáka dokázal tento „toulavý filo-
zof“ transformovat velmi specifickým osob-
ním pohledem, groteskou a smyslem pro 
vypravěčství. Fantaskní náměty představo-
valy významný směr v jeho tvorbě, daný 
jeho bytostným založením. Představují jeho 
nejoriginálnější přínos do historie české 
malby. Již prof. Jiří Kotalík několik děl zařa-
dil na reprezentativní výstavu „Tschechische 
Kunst 1878–1914“ v Darmstadtu (1984–1985) 
a uvedl tak Panušku na mezinárodní umě-
leckou scénu.
Za zcela unikátní lze přitom považovat 
Panuškovy Upíry a další fantaskní bytosti, 
jimiž údajně „strašil“ již v Mařákově ateliéru. 
Zcela jistě znal vodníky a pohádkové bytosti 
Schwaigerovy, avšak neinspiroval se jimi, 
neboť hýřil vlastními nápady, někdy na hra-
nici „ztřeštěnosti“. Co neviděl na vlastní oči 
– to dodala jeho bohatá fantazie.

Posuzovaný obraz „Upír“, s hororovitě září-
cím okem, v němž se zračí měsíční svit, neo-
byčejně výmluvně vyjadřuje autorův pocit, 
že za vlídnou, sluneční tváří světa je skryta 
jeho tvář měsíční, v níž nabývají tvaru síly 
na člověku nezávislé. Je jednou z vzácných 
a mimořádně zdařilých ukázek symbolistně-
-dekadentní linie autorova díla, díky mnoha-
četné publicitě snad i nejznámější.
Když František Kaván psal o Panuškově 
baladistice, zmiňoval „výtvory přimknuté na 
vlivy literární, lidové pověsti“ nebo díla „bez 
reminiscencí, a ty jsou nejlepší“. Výslovně pak 
upozornil na práci, o níž se lze domnívat, 
že je dílem posuzovaným, či jeho vari-
antou: „Silný byl Upír z roku 1894 (s jeho 
[Panuškovým – pozn.] výkladem: 'Jak jde na 
mne'). Když byl v krajinářské škole pověšen, 
stále jsme se k němu obraceli… modrá klikatá 
nitka fluida rostla z klíčové dírky, rozzařujíc 
se do žluta ve hlavu s děsně sevřenými ústky 
stařeckými; veliké, upřené, krvavě žilkované oči 
svítily zřítelnicí; šedý, vyzáblý pařát plaval ve 
vzduchu, druhý se měkce nepozorovaně kladl 
na prsa spícího…“



5.

Hofman Vlastislav (1884–1964)

Aglaja
1916
pastel, uhel, tužka
31 × 19,5 cm (výřez)
sign. PD Vl. Hofman
PD název díla a přípis autorem, na rubu štítek Waldesova obrazárna s č. 1307

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

280 000 Kč

provenience:
• Jindřich Waldes W 1307; Národní galerie v Praze 1940 (konfiskace); Jiří Waldes (restituce) 1996

vystaveno:
• Vlastislav Hofman. 50 let výtvarné tvorby. Svaz československých výtvarných umělců, Obecní dům, Praha, 1960, č. k. 227–257 

(vystaven celý cyklus)

Dílo je kromě svých nepopiratelných výtvar-
ných kvalit významné i svým původem. 
Tvořilo součást sbírky Jindřicha Waldese 
(1876–1941), významného českého podnika-
tele a průmyslníka, ve světě proslulého „krále 
knoflíkářů”, zakladatele firmy na textilní 
galantérii WALDES KOH-I-NOOR. Waldes za 
svého života shromáždil úctyhodnou sbírku 
umění 19. a 20. století, v níž vynikalo zejmé-

na dílo Františka Kupky, Vojtěcha Preissiga, 
Vojtěcha Hynaise či J. V. Myslbeka, s nimiž 
byl jejich mecenáš v přátelském kontaktu, 
ale také práce mnoha dalších, klasických 
i moderních autorů. Po zabavení Waldesovy 
sbírky (soustředěné v tzv. Waldesově obra-
zárně) nacisty přešlo do Zemské a potom 
do Národní galerie v Praze. V roce 1996 bylo 
vráceno v restituci Waldesovým dědicům.

28

TAK JEN HLEDÍ, 
OČI Z NĚHO NESPOUŠTÍ
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Posuzované dílo „Aglaja – Z cyklu F. M. 
Dostojevskij“ je originální, sběratelsky raritní, 
vrcholně expresionistickou prací Vlastislava 
Hofmana, významné osobnosti české avant-
gardy, čelného představitele jedinečného 
fenoménu českého kubismu. Jeho tvůrčí 
rozpětí bylo neobyčejně široké. V letech 
1902–1907 studoval obor pozemního sta-
vitelství a architektury na Českém vysokém 
učení technickém u profesorů J. Fanty, J. 
Schulze a J. Kouly. Navštěvoval kurzy figurál-
ní kresby u prof. A. Liebschera. V roce 1909 
se stal členem Klubu Za starou Prahu, spolu 
s Josefem Chocholem, 
Pavlem Janákem a dalšími 
předními tvůrci budoucího 
architektonického kubismu. 
Na počátku roku 1911 byl 
přijat za mimořádného člena 
Sdružení architektů, půso-
bící jako samostatná sekce 
v rámci SVU Mánes. Záhy 
se účastní secese mladých 
z tohoto spolku a stává se 
členem progresivně orien-
tované Skupiny výtvarných 
umělců. Po první světové 
válce se podílí na kolektiv-
ním vystoupení své gene-
race v seskupení Tvrdošíjní 
(spolu s J. Čapkem, V. Špálou, 
J. Zrzavým R. Kremličkou a O. Marvánkem). 
Poprvé se představují 30. března 1918 ve 
Weinertově umělecké a aukční síni v Praze. 
Rovněž Hofman se zde prezentuje jako malíř, 
kreslíř a grafik a v této nově nabyté pozi-
ci vystavuje s Tvrdošíjnými na všech jejich 
domácích a zahraničních akcích.
Vlastislav Hofman byl jedním ze vzácných 
umělců – „univerzalistů“: byl architektem, 
urbanistou, průmyslovým výtvarníkem, 
malířem, grafikem, teoretikem a kritikem. 
V případě činných architektů podílejících se 
na vytváření veřejného prostoru a dobové-
ho stylu představovala tato tvůrčí univer-
zálnost nenahraditelné obohacení invence. 

V architektuře byl Hofman spolutvůrcem 
českého kubismu, do něhož vkládal neoby-
čejnou dynamiku; bohužel, většina jeho pro-
jektů zůstala nerealizována. Byl zaměstnán 
na pražském magistrátu nejprve jako vrchní 
stavební revident, od roku 1931 ve funkci 
stavebního ředitele stavebního mostního 
odboru. Hlavní architektonické práce: krema-
torium v Ostravě-Fifejdách (zbořeno), spolu-
práce na architektonickém řešení a výzdobě 
Mánesova mostu (1911–16), hřbitov v Praze-
Ďáblicích (1912–14, kubistický kandelábr za 
Jungmannovým náměstím v Praze (1913), 

práce na regulačním plánu 
Velké Prahy, spolupráce na 
architektonickém řešení 
a výzdobě Jiráskova mostu 
(1929–31) a Švermova mostu 
(1949–51) v Praze, pomník K. 
H. Hilara na Vinohradském 
hřbitově v Praze (1937), 
architektonické řešení krát-
kého mostu z Masarykova 
nábřeží na Slovanský ostrov 
v Praze (1948).
Vedle klasického projekto-
vání rozvíjel ryze studijní 
architektonickou tvorbou, 
ve které nezamýšlel překro-
čit stadium konceptu. Vedle 
architektonických návrhů 

současně maloval i kreslil. Jeho výtvarný pro-
jev byl osobitý, generačně spjatý např. s díly 
Josefa Čapka a Václava Špály. Krajinné studie 
v akvarelu zachycují bezprostřední atmosfé-
ru přírodní scenérie a současně stylizovanou 
podstatu její struktury. Realizoval i psycho-
logicky zacílené portrétní studie. Expresivní 
kresby cyklu F. M. Dostojevskij (1916) se sta-
nou východiskem jeho další umělecké tvor-
by zaměřené k duchovní a hluboce lidské 
podstatě. Svá díla vystavoval např. v galerii 
u Topiče (1928, 1930, 1931, 1940), v Alšově síni 
UB (1935), v kabinetu Svépomoc (1938).
Jako průmyslový výtvarník spolupracoval 
s družstvem Artěl, realizoval práce ve skle, 
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kovu a keramice, navrhoval kuboexpresiv-
ní a kubistický nábytek. V letech 1919–21 
působil jako scénograf Vinohradského 
divadla v Praze, od roku 1921 v Národním 
a Stavovském divadle. Po druhé světo-
vé válce získává za scénografii Státní cenu 
a v roce 1954 Řád práce. Do roku 1957, kdy 
svou scénickou aktivitu uzavírá, realizoval 
téměř tři sta divadelních scén, z nichž přes 
dvě stě náleželo jen jevišti Národního diva-
dla v Praze. Je považován za zakladatele 
našeho moderního scénického výtvarnictví, 
který namísto plochých kulis vytvořil důsled-
ně trojrozměrnou scénu s dynamickým způ-
sobem nasvícení. Jeho jevištní tvorba měla 
v průběhu let řadu poloh: od expresivní 
a pateticky symbolické, přes psychologicky 
naléhavou a tragickou, až k asketicky oproš-
těné.
Autorova první retrospektivní výstava se 
konala v roce 1960 v Obecním domě v Praze. 
Tamtéž byla v roce 2005 uspořádaná novo-
dobá reprezentativní retrospektiva s názvem 
„Vlastislav Hofman. Kubista nejtvrdošíjnější“.
Bází talentu Vlastislava Hofmana byla schop-
nost vyjádřit myšlenku silně a úsporně a pro-
tknout ji originalitou, citovou a duchovní 
dynamikou.
Současně s architektonickou, urbanistic-
kou, návrhářskou a teoretickou činností se 
Vlastislav Hofman po polovině desátých 
let věnoval též ilustrační, grafické a malíř-
ské tvorbě. K nejcharakterističtějším příkla-
dům jeho výtvarné práce a především také 
duchovního zaměření celé generace patří 
soubor třiceti kreseb cyklu F. M. Dostojevskij, 
vyvolaný vzpomínkou na dojmy z četby 
ruského klasika a iniciovaný autorovým pří-
telem, spisovatelem a znalcem ruské lite-
ratury Janem Bartošem. Cílem tohoto pro-
jektu, zobrazujícího tváře výrazných postav 
Dostojevského posibiřského díla, počínaje 
románem Zločin a trest přes Idiota, Běsi, 
Výrostka až k Bratřím Karamazovým, bylo 
vyjádřit jejich prostřednictvím svět představ, 
pocitů a úsilí samotného Dostojevského. 

Záměrem se stalo uchopení spisovatelova 
vnitřního světa „v celé složitosti, hloubce 
a hrůze jeho životního pohledu“.
Samotné téma, Dostojevskij, je nesmír-
ně významné a velmi vypovídající. Kult 
Dostojevského byl u celé generace Osmy 
a Skupiny výtvarných umělců ohromný. 
Emil Filla již roku 1907 vytvořil slavný obraz 
„Čtenář Dostojevského“. Dostojevskij byl 
v literatuře postaven do role klíčové, historik 
umění Julius Meier-Graefe uvedl paralelu 
Dostojevskij – Cézanne.
Hofman zamýšlel celý cyklus kreseb předsta-
vit v Mánesu, avšak protože nebyl na výstavu 
přijat, rozešel se se svými kolegy. F. X. Šalda, 
okouzlený tímto souborem („Viděl jsem dnes 
Vašeho Dostojevského a nemohu nepověděti, 
jak silný mám z něho dojem“, napsal 7. 1. 1917 
Hofmanovi), dosáhl prostřednictvím Růženy 
Svobodové u Jana Štence, že ho vystavil ve 
výkladní skříni jeho grafického kabinetu. Tam 
zaujal natolik, že ho nakladatel Fr. Borový 
vydal v podobě samostatného alba (F. M. 
Dostojevskij. Cyklus třiceti kreseb, litografie, 
vyd. Fr. Borový, Praha 1917, předmluva Jan 
Bartoš).
Posuzované dílo je jednou z originálních 
kreseb k tomuto albu. Hofman zde ztvár-
nil Aglaju Ivanovnu Jepančinovou, hrdin-
ku z románu Idiot, mladou a krásnou dívku 
z nižší „vyšší“ společnosti. Pracoval výrazně 
redukovanou formou, využívající „šikmost“ 
spontánně načrtnutých energických tahů, 
v níž spatřoval vyjádření kluzké podvojnos-
ti lidské duše. Výraz tváře pro názornost 
doplnil ještě rukopisným přípisem hrdinčina 
aktuálního rozpoložení.
Vlastislav Hofman v cyklu F. M. Dostojevskij 
svým expresivním pojetím, obnažujícím 
„duši“ ztvárněných postav a formulujícím 
tak spisovatelovy myšlenky, dalece překro-
čil vžité přístupy k Dostojevského tvorbě. 
Vysloužil si za to uznání jak z domova, tak 
ze zahraničí, uznání, které mu otevřelo cestu 
k další grafické, malířské a také scénické 
práci.
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František 
Kupka
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6.

Kupka František (1871–1957)

Élévation (Výšky)
1914
pastel, papír
29 × 21,5 cm
sign. LD Kupka, na rubu dvě autorská razítka

450 000 Kč

provenience:
• Galerie Denise René, Paris

reprodukováno:
• Jean Cassou, Denise Fédit – Kupka, Editions Pierre Tisné, Paris, vydal Gerd Hatje Stuttgart, 1964, str. 34

František Kupka byl stejně podivuhodný člo-
věk jako umělec.
Jeho bezmála románový životní příběh je 
bohatý na překvapivé obraty osudu a totéž 
platí i o vývoji jeho díla. 
Byl malířem a grafikem světového významu, 
jeden ze zakladatelů moderního abstraktní-
ho malířství. Jeho vztah k hudbě se podílel 
na vzniku a realizaci dalšího nového výtvar-
ného směru – orfismu, tedy směru, přibli-
žujícímu malířství jiným uměním (hudba, 
poezie). Převážnou část života žil ve Francii.
Po studiu na pražské Akademii výtvarných 
umění, odchází Kupka roku 1891 do Vídně, 
kde zůstává až do roku 1895, poté je poslán 
jako stipendista do Paříže na L’école des 
Baux-Arts. V Paříži se živí především malová-
ním plakátů.

PRŮKOPNÍK 
ABSTRAKCE
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Obvykle bývá zdůrazňován Kupkův život 
v Paříži, ale jeho život a umění ovlivnily 
i vídeňské pobyty. Ve Vídni se zrodil František 
Kupka intelektuál a knihomol, chtěl se vyrov-
nat vídeňské duchovní elitě: četl Bergsona, 
Platóna, Paracelsa, Nietzscheho. Ve Vídni se 
seznamuje s německým malířem a theoso-
fem Karlem Diefenbachem a na čas vstupu-
je do jeho umělecké a duchovní komunity 
v Hüttelsdorfu. Principy spiritismu lze vnímat 
i v Kupkově tvorbě. Spiritismus říká, že život 
nezačíná narozením a nekončí smrtí, je to 
jen část mnoha jiných životů. Spiritismus 
dále učí, že lidská duše není smrtelná, ale 
neustále komunikuje s duchovním světem. 
Smrt je jen průchod duší k dokonalosti. 
Jak uvádí text Vachtové, pro Kupku nebylo 
umění jen tvorba obrazů, ale především 
koncentrace nejvyšších myšlenek.
Kupka se rovněž po vzoru Diefenbacha 
stává přísným vegetariánem a každý den 
pravidelně cvičí, což dodržuje celý život. 
Jak sám napsal: „Po ranní sprše cvičím v zimě 
v létě zcela nahý v zahradě. Vykonávám je jako 
modlitbu, jíž se obracím k vycházejícímu slunci, 
tomuto velikému ohňostrůjci, v krásné roční 
době za zpěvu ptáků a proniknut jsa v celém 

těle vůněmi a světelnými paprsky; žiji tak nád-
herné okamžiky, vyzdobené nuancemi, řinou-
cími se z titanské klaviatury barev.“
Kupka rovněž obdivoval filosofii Karla 
Diefenbacha, který věřil ve spojení hudby 
a malby. Tato myšlenka Kupku později 
dovedla k orfismu.
V habsburské metropoli se živil hlavně por-
trétními zakázkami. Přivydělával si i jako 
spiritistické médium. O spiritismus se jako 
rodák z východních Čech malíř vždycky 
zajímal. A taky tak maluje obraz „Poslední 
sen umírajícího Heinricha Heina“, který měl 
obrovský úspěch.
Celé dílo Františka Kupky se do své koneč-
né podoby utvářelo od prvopočátečního 
popisného realismu přes vlivy doznívajících 
malířských tendencí a směrů až ke konečné-
mu vyústění do abstrakce, okolo roku 1910. 
Spolu s Kandinským a Delaunayem je Kupka 
považován za jejího zakladatele. Samotná 
abstraktní tvorba Františka Kupky měla svůj 
specifický vývoj a zákonitosti. Šlo zde o zpra-
cování tématu pohybu. Ve svých obrazech 
se pokoušel autonomními barevnými dojmy 
zobrazit pohyb a světlo. Roku 1912 vystavuje 
na pařížském Podzimním salonu své první 
zcela abstraktní obrazy.
Když vypukla válka, táhlo už Kupkovi na 
třiačtyřicet let. Zejména své francouzské 
přátele zcela ohromil, když se téměř ihned 
přihlásil do Francouzské cizinecké legie a již 
roku 1914 do ní také nastoupil spolu s Otto 
Gutfreundem. A v témže roce vzniklo i zde 
nabízené dílo „Elevation“. Jedná se o dílo 
s velmi dlouhou výstavní i publikační his-
torií. Posledních třicet let byl tento pastel 
uložen a vystavován v jedné z nejslavnějších 
pařížských galerií Denise René. Z této sbírky 
bylo také do aukce zařazeno.



37



38

7.

Kupka František (1871–1957)

Vanoucí modře / Équations des 
bleus en mouvement
1930
kvaš, akvarel, papír
31,2 × 30,5 cm
sign. LD Kupka

odborná expertiza Pierre Brulle

950 000 Kč

Modrá série obrazů Františka Kupky patří 
bezesporu v umělcově tvorbě mezi jedno 
z jeho nejzásadnějších období. Tato série 
byla Kupkovou vstupenkou spolu s jeho teo-
retickými pracemi mezi elitu pařížské mezi-
válečné výtvarné scény. Vyvrcholila přijetím 
Františka Kupky v roce 1931 do význam-
né umělecké skupiny Abstraction-Création 
založené Theo van Doesburgem.
Prameny přísné geometrické abstrakce 
Františka Kupky v desetiletí předcházející-
ho druhou světovou válku je třeba hledat 
v geometrizaci obrazů tzv. – Pohyblivých 
modřích a pročištování ostroúhlé kompo-
zice. Vrcholem této řady obrazů jsou jistě 
plátna Rovnováhy modří v pohybu z let 
1929–31, ve kterém ostré úhly přítomné 
v obrazech nabyly již formy rovnoramen-
ných trojúhelníků. Některé části obrazu jsou 

ještě provedeny vibrujícími tahy štětce, které 
budou v Kupkově tvorbě 30.let stále méně 
časté. Ale jak vidíme později v jeho tvorbě, 
i ve svém nejradikálnějším minimalismu si 
Kupka ve srovnání se svými neoplastickými 
kolegy zachoval nervnější a osobnější práci 
s barvou.
Dynamická a jakoby náhodná kompozice je 
založena na ortogonálním uspořádání troj-
úhelníků. Zadní plán této malby již obsahuje 
diagonální plochy, které jsou předchůdci 
Diagonálních rovin později ve 30 letech.
I to, že si Kupka pro svoji tvorbu vybral právě 
modrou barvu nebylo vůbec náhodné, ale 
odpovídalo hlubokému filozofickému zákla-
du Kupkova díla, kdy tuto volbu přesně popi-
suje ve svých teoretických spisech. Modrá 
a jí nejbližší barvy ve spektru navozují dojem 
navracení do sebe samých, vyžadují býti 
v pohybu a uzavření rektilineárních, úzkých 
a protáhlých forem. Protože jsou nejrovněj-
šími paprsky a nejméně se ve spektru lámají, 
přetékají své kontury a vystupují do popře-
dí do pohledu diváka v bujném kroužení, 
vědomy si své expanzivní síly. 
Nabízené dílo je z významné pařížské sou-
kromé sbírky a bylo vystaveno na výstavě 
KUPKA – Galerie Le Minotaure, v roce 2006 
pod patronací Pierre Brullé.

provenience:
• Louis Arnould-Gremilly, Paris
• Helen Serger, New York
• Mia Voncent, Zurich

vystaveno:
• Paris 2019, Biomorphisme 1920–1950, Galerie 

Le Minotaure, Galerie Le Gaillard
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8.

Kupka František (1871–1957)

Čtyři příběhy černé a bílé I
kvaš, dřevoryt
20 × 15 cm
sign. UD Kupka, na rubu autorské razítko

120 000 Kč



9.

Kupka František (1871–1957)

Čtyři příběhy černé a bílé II
kvaš, dřevoryt
20 × 15 cm
sign. PD Kupka, na rubu autorské razítko

120 000 Kč
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10.

Kars Jiří (Georges) (1880–1945)

Cimaise I. / Ležící akt (Nue couché)
1924
olej, plátno
56 × 74 cm
sign. LD Kars 24, na rubu Kars

na rubu autorem název díla Cimaise I. 

na rubu štítek s popisem z roku 1924

odborná expertiza  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1 100 000 Kč

vystaveno:
• Salon des Tuileries, Paříž, 1924

Posuzovaný obraz „Ležící akt (Nue couché)“ je 
autentickým, pozoruhodným, salónně a ori-
entalisticky laděným dílem Jiřího (Georges) 
Karse, představitele zakladatelské generace 
českého moderního umění, autora, který 
shodně jako jeho generační vrstevník Otakar 
Kubín – Coubine nalezl svůj druhý domov 
ve Francii, stal se příslušníkem tzv. Pařížské 
školy (École de Paris) a dosáhl mezinárod-
ního uznání. Svědčí o tom zastoupení jeho 
tvorby ve světově proslulých státních i sou-
kromých galeriích a uznalá slova známých 
osobností, literátů a teoretiků v katalozích 
jeho výstav mezi dvěma válkami. Snad žádný 
český malíř není tak početně zastoupen ve 
veřejných sbírkách ve Francii jako Kars.

VÝRAZNÝ PŘÍSLUŠNÍK
PAŘÍŽSKÉ ŠKOLY
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Jiří Kars byl ve dvacátých letech významným 
reprezentantem (neo)klasicismu a moder-
ního realismu, tendencí, které po období 
předválečných výbojů nastolily opět pří-
klon ke klasickému výtvarnému podání, 
jemuž jsou vlastní jasná výstavba obrazu, 
lokální barva, lineární a barevná perspek-
tiva. V duchu klasické tradice se nejvyšším 
cílem stalo řemeslo a dokonalost provedení. 
Do čela tohoto proudu se postavil největ-
ší „bořitel“ toho, co mělo být obnoveno, 
Pablo Picasso, jehož následovalo mnoho 
dalších umělců. Kars, který sám nebyl prů-
kopníkem avantgardních tendencí, ale spíše 
jejich osobitým osvojitelem, charakterizoval 
tento obrat v myšlení a cítění, který bytost-
ně vyhovoval jeho tvůrčímu naturelu, slovy: 
„Revoluce nemůže trvat věčně; vede k novému 
řádu.“ Podle vlastního vyjádření měl Kars 
„horečnou touhu po práci, ale nikoli program“, 
nechal se vést čistě instinktem a přáním 
malovat „lidi a věci tak, jak jsou.“
Roku 1908 přesídlí do Paříže. Tato „mekka 
umění“ se stane jeho hlavním působištěm 
na téměř tři desetiletí. Jules Pascin ho uvádí 
do okruhu Guillauma Apollinaira. V této 
době se žení, bere si za manželku Noru 
Bertu Karsovou pocházející z Jihlavy. Stává 
se členem „Salon d´automne“. Max Jacob mu 
věnuje báseň, v níž chválí jeho „tichá mis-
trovská díla“. V Paříži přetrvávalo v Karsově 
tvorbě nejprve okouzlení jasným světlem 
a barvami, již kolem 1910 však autor začal 
pod vlivem Paula Cézanna, André Deraina, 
Pabla Picassa a George Braqua užívat výraz-
nější kubistickou stylizaci, vždy se však snažil 
jít vlastní cestou a samostatně rozvíjet svůj 
styl. Na Montmartru, kde po léta bydlel, se 
stýkal s řadou umělců – již dříve ve Španělsku 
poznal Juana Grise, později v Paříži George 
Braqua, André Deraina, Maurice Vlamincka, 
Aristida Maillola, Alberta Gleizese, Jeana 
Metzingera, Susanne Valadonovou a jejího 
syna Maurice Utrilla. Mezi Karsovy blízké přá-
tele náleželi i básníci jako Max Jacob, André 
Salmon či Juan Chabás.

Ačkoli žil Kars převážně v Paříži, každoroč-
ně zasílal své nové obrazy také k výsta-
vám do Prahy a nejméně jednou do roka 
zajížděl domů k delšímu pobytu, zprvu do 
rodných Kralup, později do Prahy, odkud 
podnikal rozmanité výlety po republice. 
Koncem 30. let se Karsovi rozhodli pro defi-
nitivní návrat do Československa. Předehrou 
k tomu měla být velká malířova retrospek-
tiva v pražském Mánesu na začátku roku 
1937, jejíhož zahájení se zúčastnil i sám 
prezident Edvard Beneš. Po výstavě pobý-
val Kars určitou dobu ve Veselí na Moravě, 
navštívil také Slovensko a Podkarpatskou 
Rus, jejíž krajina a lidé ho okouzlili. V červnu 
1938 si Karsovi zařídili byt a ateliér na praž-
ských Vinohradech. Příliš dlouho se z něj 

však netěšili. V důsledku mnichovské kapi-
tulace na podzim 1938 se nedlouho před 
okupací Československé republiky hitlerov-
ským Německem museli překotně odebrat 
do Paříže. V Praze zanechali většinu svých 
věcí, zejména převážnou část Karsových 
obrazů.
Jiří Kars poprvé vystavoval roku 1906 se 
spolkem Sezession v Mnichově. V roce 1909 
se stal členem Salon d´Automne, roku 1913 
členem Salon des Indépendants. V roce 1907 
vystavoval v pražském Rudolfinu s Verein 
der bildenden Künstler in Böhmen. V roce 
1912 se zúčastnil velké výstavy pořádané 
v Drážďanech. V roce 1913 měl první sou-
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bornou výstavu v Mnichově u Hanse Goltze. 
Roku 1914 vystavoval v Galerii Flechtheim 
v Düsseldorfu a v Kunstsalonu Hanse Goltze 
v Mnichově. Roku 1915 se zúčastnil výsta-
vy Münchner Neue Sezession, v letech 
1916–1917 výstav „Sezession“ a „Freie 
Sezession“ v Berlíně. O rok později, v roce 
1918 se účastnil výstav Sezession Wien, 
Darmstadt-Deutsche Kunstausstellung, 
Sommerausstellung Dresden. V roce 
1919 vystavuje v Kestner Gesellschaft 
v Hannoveru. V roce 1922 poprvé vystavuje 
v Paříži v Galerie de la Licorne. V roce 1926 
se účastní Mezinárodní výstavy ve Vídni 
a v Berlíně a Salonu Sud-Est v Lyonu (kde od 
toho roku vystavuje pravidelně). Společně 
s dalšími umělci Pařížské školy se podílí 
na výzdobě restaurace La Coupole (1927). 
Je zastoupen na Exposition Internationale 
de Bordeaux, mezinárodních výstavách 8 
pořádaných v Ženevě, Londýně a Chicagu 
(1927). Výnosy z dědictví, kralupského 
mlýna, mu od roku 1927 až do vypuknutí 
války zabezpečují život bez existenčních 
starostí. Roku 1928 má Kars významnou 
samostatnou výstavu v Galerie Berthe Weil 
v Paříži. Roku 1930 se účastní Internationale 
jüdische Ausstellung v Praze. O rok později 
má samostatné výstavy v Praze (Galerie Dr. 
Feigla) a v Brně. Během roku 1932 vystavo-
val v Galerie Berthe Weil v Paříži, v Galerii Dr. 
Feigla v Praze, v The Arts Institute v Chicagu 
a v galerii Moos v Ženevě, roku 1935 na 
výstavě současných malířů v Barceloně. 
V roce 1937 se konala Karsova souborná 
výstava v Mánesu v Praze s bezmála 130 
obrazy a více než 70 kresbami. Téhož roku 
byl oceněn Grand Prix v Paříži a jmenován 
Rytířem Čestné legie. Roku 1938 vystavu-
je v Galerie Bernier v Paříži, v letech 1941 
a 1942 v Galerie des Jacobins v Lyonu. 
Karsovu posmrtnou výstavu uspořádala 
roku 1945 Galerie des Beaux-Arts v Paříži.
Posuzovaný obraz „Ležící akt (Nue couché)“ 
je krásnou, reprezentativní a neotřelou 
Karsovou prací z období první polovi-

ny dvacátých let, kdy se autor, tak jako 
mnoho dalších umělců po první světové 
válce, obrací k tradičním tématům. Zejména 
v námětu ženského aktu, jež představu-
je jedno z nejsenzuálnějších témat v žánru 
figurální malby, došel ke klasickému výrazu. 
Výtvarně abstrahované, velkoryse koncipo-
vané akty se staly autorovým „poznávacím 
znamením“ a přispěly k jeho celosvětové 
proslulosti. Když roku 1920 Florent Fels refe-
roval v časopise Cicero o Podzimním salonu 
(Salonu d´Automne), vyzdvihl na něm vysta-
vený Karsův obraz aktu slovy: „Nejkrásnější 
Akt salonu, zároveň něžný a silný, který ve své 
klidné věcnosti zaslouží více než jen pohled – 
je nepochybně jedním z nejkrásnějších obrazů 
naší epochy.“ Již od roku 1909 vystavoval 
Kars na pařížských Salonech, nejprve na 
Salonu d´Automne, následně se stává čle-
nem Salonu des Indépendants (1913) a od 
roku 1923 vystavuje na Salonu des Tuileries.
Posuzovaný obraz je kromě svých výtvar-
ných kvalit cenný právě i tím, že byl roku 
1924 na jedné z těchto přehlídek vystaven 
– v Salonu des Tuileries. Přestože se jednalo 
o periodickou expozici vzniklou jako jedna 
z protiváh oficiálního Salonu pořádaného 
pařížskou Akademií (spoluzakládal ji např. 
E. A. Bourdelle či architekt A. Perret), skuteč-
nost, že se jednalo o „salon“, pravděpodob-
ně ovlivnila Karsův výběr obrazu: tradičněji 
koncipovaného a s dobově módním ori-
entalistním nádechem. Orientalismus hrál 
významnou roli v ohnisku zájmu moderní-
ho umění prvních dvou desetiletí dvacá-
tého století a jeho popularita pokračovala 
i během dvacátých a třicátých let.
Posuzovaný obraz „Ležící akt (Nue couché)“ je 
dílem delikátní výtvarné harmonie, v němž 
se brilantně projevuje jak dobový neokla-
sicismus a lekce Derainova, tak exotismus 
okouzlujících krásek z dalekých krajin. 
Orientalismus se tu prezentuje jako forma 
určité exkluzivity, přenesená do výstavní 
síně a posléze do soukromého „budoáru“ – 
na stěnu obývacího pokoje.
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11.

Grus Jaroslav (1891–1983)

Jižní město
1932
olej, plátno
70 × 96 cm
sign. PD J. Grus, LD 1932

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

350 000 Kč

provenience:
• významná sbírka Praha

VZÁCNÁ UKÁZKA 
ČESKÉHO FAUVISMU
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Posuzovaný obraz „Jižní město“ je originál-
ním, vrcholným, neobyčejně tvarově a kolo-
risticky rozehraným dílem Jaroslava Gruse, 
jednoho z tvůrců českého fauvismu, bytost-
ného krajináře, malíře úsečného a jasného 
výtvarného výrazu. Rázné křivky, pevně orá-
mované tvary, nerozpačitě užité syté barvy, 
jasná prostorová skladba, živost, prudkost 
a při zjednodušení tvarů barevné umocně-
ní – to jsou charakteristiky Grusovy tvorby, 
které sám malíř potvrdil slovy: „Rychlé tempo 
dnešního života vyžaduje zkratky, náznaky, 
bezprostřední rychlé záznamy, živé čáry.“
Grusovy obrazy jsou rozpoznatelné na první 
pohled: nikdy nejsou amorfní, bezbarvé, 
naopak: pokaždé z nich doslova sálá „bak-
chanálie barev“, prozářených a rozvesele-
ných sluncem. Grus objevil krajinu s kvinte-
sencí života a reality, krajinu, která nepatří 
minulosti a není v žádném směru krajinou 
„vzpomínkovou“. Těžiště své tvorby našel 
postupným vývojem v krajině české – ve 
vesnicích s červenými střechami, v typic-
kých konturách cest a alejí, silnic lemova-
ných bílými patníky a výraznými dopravními 
značkami. Podařilo se mu odhalit tvář naší 
krajiny v osobitém fauvismu nenucené leh-
kosti, spojujícím suverénní rukopis s význa-
mem úderné barevné plochy. V dílech 
zejména z dvacátých a třicátých let však 
nalézáme i krajinu jinou, kterou autor poznal 
na cestách do zahraničí. Lákaly ho slunné 
jižní země, kolébky odvěkých kultur, země 
omývané mořem – zejména Itálie, Francie, 
Španělsko. Dalo by se říci, že právě i ty při-
spěly ke zrodu Gruse jako malíře neobyčejné 
kvality, smyslového cítění světa, barevně 
nadsazeného a rytmy pulzujícího projevu.
Jaroslav Grus se narodil na počátku posled-
ního desetiletí předminulého století ve 
východočeských Pardubicích. Není bez zají-
mavosti, že právě polabská rovina, zdánlivě 
nečleněná a fádní, se mu stala skutečnou 

malířskou kolébkou. V roce 1907, po absol-
vování pěti tříd pardubické reálky, byl s při-
hlédnutím ke svému mimořádnému talentu 
přijat ke studiu na Akademii výtvarných 
umění, kterou s úspěchem ukončil roku 1912 
v ateliéru prof. Hanuše Schwaigera. Ještě 
během studií mu Purmannovo stipendi-
um umožnilo uskutečnit studijní cestu do 
Benátek, Istrie a Dalmácie, která byla nespor-
ným přínosem pro jeho tvůrčí vývoj – stejně 
jako první pobyty ve Vysokém nad Jizerou, 
neboť krajina na pomezí Jizerských hor 
a Krkonoš převzala později úlohu v pořadí 
druhého zdroje jeho imaginace.
První světová válka odsoudila Gruse k roli 
nedobrovolného statisty v předních liniích 
zákopů italské a haličské fronty. I za války 
však maluje. V roce 1917 se účastní jako host 
výstavy SVU Mánes a o rok později je přijat 
za řádného člena. Po roce 1925 se v autorově 
díle projevuje rozhodující význam cesty do 
Francie. Grus se stává osobitým představite-
lem druhé vlny českého fauvismu.
Posuzovaný obraz „Jižní město“ patří zcela 
jednoznačně k vrcholnému, nejčistšímu 
období malířovy tvorby. Již Václav Nebeský 
zmiňoval „řadu významných pláten z let 
1932–33“, „kde neočekávaně a naráz dosahuje 
Grus důmyslným rozvrhem širokých barevných 
ploch rovnováhy a monumentality téměř kla-
sické“. O této skupině děl shodně nadšeně 
konstatoval Otakar Mrkvička, že jde o krajiny 
„výrazu velmi hutného, monumentalizujících 
forem“. Jan Tomeš přiléhavě hovoří o této 
fázi jako o jedné z nejkrajnějších poloh auto-
rovy práce.
Souhrnně lze říci, že v posuzovaném obraze 
„Jižní město“, mistrně vystavěném na „brutál-
ně“ zjednodušeném tvaru a síle zdůrazněné 
barevné plochy, se ustavuje Grusova schop-
nost „nápovědi“ – lapidárního zjednodušení 
krajinné scény, které se pro něj stalo tak 
charakteristickým.
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Václav 
Špála
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12.

Špála Václav (1885–1946)

Malá Eva
1926
olej, plátno
41 × 33 cm
sign. LN monogram VŠ 26

na rubu autorem č. soupisu (200), štítek USČSVU s popisem díla, štítek soupisu díla s popisem 
a potvrzením pravosti

Obraz opatřen evidenčním štítkem „Soupis díla národního umělce Václava Špály“, č. 200. 
(Tento soupis vznikl v souvislosti s přípravou posmrtné výstavy Václava Špály roku 1947 
v Mánesu. Její kurátoři, Dr. Jaromír Pečírka a umělcův syn Jan Špála, tehdy shromáždili dosud 
nejúplnější kolekci Špálových obrazů, která byla vzhledem k velkému počtu exponátů 
v průběhu výstavy obměňována.) Dále opatřeno štítkem Ústředního svazu československých 
výtvarných umělců (fungujícího pod tímto názvem v letech 1948–1956).

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

300 000 Kč

uvedeno v soupisu díla V. Špály:
• „1926, 200 (číslo), Eva (hlava s blond vlasy), malé“ (in: V. Špála, Soupis díla, Praha, 2002, s. 51)

vystaveno:
• Národní umělec Václav Špála: Figurální obrazy, SVU Mánes, Praha, červen–srpen 1957, č. k. 99

Posuzovaný obraz „Malá Eva“ je auten-
tickou, malířsky silnou, osobně laděnou 
a velmi půvabnou prací Václava Špály, veli-
činy evropského významu, přední osobnosti 
zakladatelské generace českého moderního 
umění. Jeho tvůrčí dráha vycházela z domá-
cích kořenů, procházela okouzlením zaklada-
telskými osobnostmi světové moderny, ale 
především zůstávala od začátku až do konce 
věrná vlastním zásadám a ryze individuál-
ním výtvarným předpokladům. Své výcho-
disko venkovana srostlého s přírodou v sobě 
Václav Špála nikdy nepopřel. Jak přesně 
vystihl Antonín Matějček: „Zatímco ostatním 
byl primitivismus jakousi dobrovolně na sebe 

vzatou askezí, byl Špálův primitivismus vlast-
ní podstatou jeho lidské i umělecké bytosti… 
Stačil mu jeho český venkov, polní úvaly, pestré 
zahrádky, buclaté dívky, a to vše v tvarech, jimž 
nebrala ani nejkrajnější formální abstrakce kon-
krétní formu a typ.“
Svým fauvistickým založením se již v počát-
cích odlišoval od kolegů ze skupiny Osma, 
jejichž tvorba byla orientována více expre-
sionisticky. Špálovy obrazy vždy ojedině-
lým způsobem reflektovaly bezprostřed-
nost a živelnou radost z procesu malby, ale 
i nezbytný cit pro řád, smysl pro čistý barev-
ný tón a nezatíženost drásavými existenci-
álními otázkami. Svou novou interpretací 
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tématu krajiny a květinového či ovocného 
zátiší se Václav Špála stal hlavním reprezen-
tantem příklonu českého malířství k smys-
lovému hedonismu „zlatých“ dvacátých let.
V hledání úderného a okamžitě účinného 
výrazu neváhal Špála uplatňovat principy 
post-kubistické tvarové deformace a redu-
kovat barevnost na dva, tři kontrastní tóny, 
aniž by popřel svůj základní vztah k přírodní 
skutečnosti. V letech 1923–1926 procházel 
tzv. zeleným obdobím. Do let 1927–1930 se 
datuje jeho modré období, malba v odstí-
nech ultramarínu a pruské modři, i když tato 
barva zůstala heraldickým znamením jeho 
tvorby až do konce života. Špálova modrá 
vyjadřuje nebeskou čistotu, průzračnost vod, 
pomněnkové oči dívek a pradlen. Ohnivý 
dvouzvuk dotváří červená, barva životní síly 
a energie, barva hlíny, z níž se vypalují cihly 
– umělcův otec byl cihlářem.
Tvorba Václava Špály, se po celou dobu 
nesla na mocné vlně vitalismu. Sám při-
znával, jak ho znovu a znovu inspiruje letní 
krajina, vonné květiny ve váze či zátiší s ovo-
cem, jak citově prožívá barvu a spojuje ji se 
vzpomínkou a hudebností. V jeho díle nikdy 
nezazněly tóny dekadence. Snad to bylo 

křehké zdraví, které ho naučilo oceňovat to 
nejdůležitější – život sám.
Václav Špála bývá v očích veřejnosti vnímán 
především jako malíř krajin, zátiší a květin. 
Jak napsal Jaromír Pečírka, „kdo se jednou 
nadýchl modrého ovzduší jeho obrazů malo-
vaných na řece Otavě nebo si naplnil oči bar-
vami jeho kytic z let třicátých, zapomíná pro 
tu svěžest a krásu, že malíř Václav Špála malo-
val rád a z různých důvodů obrazy figurální“. 
Přitom figurální tvorba má ve Špálově vývoji 
význam důležitý, někdy dokonce rozhodu-
jící. O vysokém stupni Špálova malířského 
intelektu svědčily již rané podobizny počet-
ných rodinných příslušníků, zejména šesti 
malířových sester (autorovými slovy: „Rodina 
a hlavně mé sestry byly tu častou obětí…“) 
a téma autoportrétu. Rodina pro něj měla 
velký význam, Špála nebyl žádným bohé-
mem, byl vychováván v úctě k tradičním 
hodnotám a tato výchova mu velela ože-
nit se, usadit a co nejlépe zabezpečit rodi-
nu. Portréty na zakázku však představovaly 
v jeho tvorbě spíše výjimku. Ve dvacátých 
a třicátých letech byla jeho figurální malba 
obsažena především v podobiznách man-
želky Jany (rozené Rychlíkové, spolužačky 
jeho sestry Řiny) a dětí Evy, Jana a Jiřího.
Posuzovaný obraz „Malá Eva“ je energickou, 
sebejistou malbou, která brilantně zrcadlí 
Špálovu schopnost zcela moderně, nepopis-
ně a přitom opticky věrně zachytit podobu 
své dcerky, uvědomující si plně vážnost 
svého úkolu být otci modelem. V rázných 
a místy krátce řezaných tazích štětce je do 
důsledků uplatněn autorův typický princip 
tvarové a barevné rytmizace, odvolávající se 
na dědictví kubismu a fauvismu. Právě do 
portrétních realizací tohoto typu, vzniklých 
z nejosobnějších pohnutek a malovaných 
s nejintenzivnějším citovým zaujetím, se pří-
kladně promítla autorova zvýšená snaha 
o věcnost pohledu, shodující se s dobový-
mi proudy českého umění, v němž kolem 
poloviny dvacátých let vrcholily tendence 
obnovující kontakt s realitou viděného světa.
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13.

Špála Václav (1885–1946)

Ovoce (Tři hrušky, dvě jablka, 
víno)
1930
olej, plátno
38 × 53 cm
sign. PN V. Špála 30

na rubu na blindrámu č. soupisu díla ((495))

odborná expertiza  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

500 000 Kč

uvedeno:
• Václav Špála 1885–1946. Soupis díla (Praha, 2002) – 

č. 495, s. 64: „1930 olej 992 Ovoce (3 hrušky, 2 jablka, 
víno) 52 × 37 (rozměry) dr. Altschul (tehdejší majitel)“

Posuzované dílo „Ovoce (Tři hrušky, dvě jabl-
ka, víno)“ je autentickým, typickým, vitalis-
ticky cítěným dílem Václava Špály, bytostné-
ho malíře, jehož tvorba představuje jednu 
z nejprověřenějších klasických hodnot čes-
kého moderního umění. Jak trefně formu-
loval Otakar Mrkvička, Špála „žil (…) jen 
faktem malby. V ní znovu a znovu prožíval 
svou radost ze skutečnosti“. Každé jeho dílo, 
vystavěné suverénním, svěžím rukopisem, 
živeným kubistickou tradicí, svědčí o jeho 
tvůrčí vášni. Od dvacátých let ustupovaly 
do pozadí otázky malířského experimentu, 
autor pracoval tak, jak prožívá svět. Sám 
se k tomu vyjádřil slovy: „Motivu používám 
k uplatnění sebe, abych se mohl vyžíti, rozvi-
nouti svůj výtvarný smysl, ozvěny svých cito-
vých vznětů.“ Jeho malířská „obsese“ dala 
nejtypičtěji vzniknout rozsáhlým cyklům 
kytic a zátiší. Právě v nich vítězil Špálův 
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bytostný vitalismus; cítíme z nich rozkoš z oslavného 
hymnu na bohatství a krásy přírody.
Špála se sešel s většinou avantgardních představitelů 
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 odchyl-
ným, v rámci školy neležícím cílům“. Toto „rebelství“ 
však uchránilo čistotu Špálova výtvarného talentu. Se 
skupinou Osma, ač nebyl jejím členem, sdílel odva-
hu k nekonvenčnímu výtvarnému projevu. Následně 
však již překonává „plachost venkovského chlapce“ 
a účastní se uměleckých činů progresivních sdružení 
– Skupiny výtvarných umělců (1911–1914) a skupiny 
Tvrdošíjní (1918–1924). V roce 1936 se stává předsedou 
SVU Mánes. Václava Špálu lákalo umění, které zrcadlí 
přirozený temperament, radost z tvoření. Jeho ateliér 
ve vile na pražské Ořechovce jako by byl po celý rok 
prozářen sluncem letní krajiny – v obrazech krajin, 
kytic, zátiší jako by kvetly louky a zrálo obilí, voněly 
lesy a leskly se hladiny vod.
Posuzovaný obraz je krásným Špálovým ovocným 
zátiším z vrcholné fáze jeho tvorby. Malířův chva-
lozpěv na přírodu se ve slavném modrém období 
nepromítl pouze do monumentálně cítěných krajin, 
ale vtělil se též do děl komornějšího vyznění, aniž by 
se tím intenzita jeho malířského výrazu jakkoli osla-
bila. Právě v tématu ovocných či květinových zátiší 
se nejpříznačněji zrcadlil jeho senzuálně zabarvený 
poměr ke světu. Na vizuálně velmi příjemném for-
mátu tu Špála dosahuje překvapivé výtvarné celist-
vosti a plnosti. Ačkoliv plátno zobrazuje pouze úzký 
výsek skutečnosti z domácího prostředí, má charakter 
„malířské synekdochy přírodního či vesmírného dění“ 
(J. Hlušička).
Václav Špála se zde dopracoval zcela originální modi-
fikace principů fauvistické malby. V rukopise se uplat-
ňuje pádný rytmus úhrnných forem, definovaných 
čistou barvou a místy uzavřených konturující linií. 
V tomto díle typicky zaznívá autorova osobitá tvůrčí 
výpověď, jež spočívá v nezaměnitelné syntéze „vyso-
kého“ projevu avantgardy a „skromného“, ale o to 
vroucnějšího světa domova.
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14.

Kremlička Rudolf  
(1886–1932)

Dvojportrét
1929
olej, plátno
40,5 × 50,5 cm
sign. PD R Kremlička 1929

chemicko-technologický průzkum 
Dorothea Pechová

odborná expertiza  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

280 000 Kč

provenience:
• Dr. Ivo Rotter, Belvedere, Vídeň

vystaveno:
• Österreichische Galerie Belvedere, Vídeň

NEOKLASICISTNÍ 
DÍLO JEMNÉHO 
SENZUALISMU 
A DELIKÁTNÍ  
BAREVNÉ  
HARMONIE
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Posuzovaný obraz „Dvojportrét“ je auten-
tickým, neobyčejně oduševnělým, sběra-
telsky vzácným dílem Rudolfa Kremličky, 
předního představitele českého klasicismu 
dvacátých a třicátých let a jednoho z nej-
významnějších „senzualistů“ našeho moder-
ního umění. Jeho mimořádné kvality tkvěly 
ve smyslném lyrismu spjatém s organicky 
plastickým tvarem, podtrženým delikátním 
koloristickým mistrovstvím. Rudolf Kremlička 
dokázal propojit klasickou tradici s novým 
moderním výrazem. Jeho tvorbu oceňo-
val dokonce sám Karel Teige, který o něm 
psal i v momentě, kdy jinak „kázal“ o zániku 
závěsného obrazu. Neváhal ho zařadit na 
jedno z „čelných míst“ nejen v českém, ale 
přímo i ve světovém umění.

Přestože se Kremlička po první světové válce 
stal členem skupiny Tvrdošíjní, mnohem 
důležitější než jakékoli programy byl pro něj 
od počátku spontánní vztah ke světu a živo-
tu. K výtvarným výbojům svých vrstevníků, 
kteří se prezentovali na výstavách Osmy, 
zůstával spíše nevšímavý – radikálové mezi 
jeho spolužáky ho nikdy neznepokojovali, 
protože „viděl na vlastní oči, že nakreslit nos 
bylo pro ně velkým problémem“. Sám byl zaujat 
především starou holandskou malbou, kte-
rou tak oceňoval jeho profesor na Akademii 
výtvarných umění v Praze, Hanuš Schwaiger. 
Díky němu Kremlička získal Hlávkovo sti-
pendium do Holandska, kde v roce 1910 
pobýval. Současně podnikl cestu do Paříže. 
Jeho zdánlivý „tradicionalismus“ mu umožnil 
kultivovat a rozvíjet své tvůrčí nadání, a to 
pod vlivem klasiků jako C. Corot, E. Manet, 
A. Renoir a dalších představitelů impresionis-
mu a postimpresionismu. V roce 1912 odjíždí 
na Hlávkovo stipendium do Holandska, které 
opět využívá i k pobytu v Paříži.
Po první světové válce se spolu s J. Čapkem, 
V. Hofmanem, O. Marvánkem, V. Špálou 
a J. Zrzavým stává členem pokrokově umě-
lecky orientované skupiny, která se veřej-
nosti představila pod vyzývavým heslem 
„A přece! Výstava několika Tvrdošíjných“, aby 
na jedné straně manifestovala svou kon-
tinuitu s předválečnými ideály moderního 
umění a zároveň aby zastávala pojetí umění 
jako otevřeného systému, reprezentovaného 
vyhraněnými tvůrčími individualitami. Rudolf 
Kremlička a Jan Zrzavý měli v tomto sesku-
pení poněkud výlučné postavení, pohybo-
vali se jakoby na jejím „okraji“, podtržené 
navíc tím, že oba byli oceňováni nejmladší 
generací sdruženou kolem skupiny Devětsil.
Kremlička byl již od období první světo-
vé války uznávaným portrétistou. Na konci 
dvacátých let se podobizna stala jednou 
z důležitých oblastí jeho tvorby, vníma-
nou rovnoprávně s ostatními sférami jeho 
projevu. I v portrétech rozvíjel klasicizující 
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linii moderního výtvarného výrazu. Hlavní 
výzvou pro něj přitom vždy bylo nejen 
vyjádřit fyzickou stránku zpodobněného, 
ale současně proniknout pod povrch, k jeho 
vnitřní podstatě.
Posuzovaný obraz „Dvojportrét“ je 
Kremličkovou krásnou prací v nelehkém 
žánru dvojportrétu. Patří k souboru několika 
obrazů, vzniklých v souvislosti s „Podobiznou 
dětí rodiny P.“, kde kromě dvou sester přibyl 
ještě portrét chlapce v námořnickém obleč-
ku. Podle dochovaných kreseb a pláten lze 
soudit, že šlo o jeden z nejsložitějších auto-
rových figurálních obrazů. Varianta posuzo-
vaného díla, ztvárňující bysty obou sester, 
se nachází v majetku Galerie výtvarného 
umění v Chebu.

„Dvojportrét“ v sobě skrývá jedinečné kvality 
Kremličkova vysoce kultivovaného malířské-
ho projevu, v němž se realistické pozorování 
pojí s klasicistním přesvědčením. Je to obraz 
plný jemného senzualismu, delikátních 
barevných harmonií i ryzí výtvarné čistoty. 
Projevuje se v něm autorův smysl pro míru 
a klasické vyrovnání, pro harmonii všech 
složek výrazu.
Tento brilantní dvojportrét je vyjádřením 
autorovy citovosti. Kremlička zde navázal na 
dědictví J. A. D. Ingrese. V moderních sou-
vislostech rozvinul jeho smysl pro plastickou 
modelaci a bravurní kresbu. V tomto něž-
ném dvojportrétu dosáhl autor naprostého 
souzvuku mezi fyziognomickou věrností 
a uvolněnější výtvarnou formou. 
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15.

Matulka Jan (1890–1972)

Maska
1933
olej, deska 
91 × 75,5 cm
sign. LD Matulka

na rubu štítek s popisem

280 000 Kč

Jan Matulka byl americký malíř českého 
původu a umělec světového jména. V roce 
1907 se s rodiči vystěhoval do USA. Opustil 
se svými rodiči a pěti mladšími sestrami 
tehdejší Rakousko-Uhersko a odcestoval do 
New Yorku, čtvrti Bronx. Krátce poté rodinu 
opustil Janův otec. Rodina tak musela vyžít 
s velmi málo penězi. V roce 1908 začal Jan 
Matulka studovat na National Academy of 
Design v New York City. Po ukončení stu-
dia v roce 1917 potkal Ludmilu Jirouškovou, 
se kterou se v roce 1918 oženil. Ludmila 
pracovala v Newyorské veřejné knihovně 
jako vedoucí sekce československé litera-
tury. Díky svým kontaktům s významnými 
kulturními osobnostmi uvedla Jana Matulku 
do prostředí Newyorského umění. Mezi lety  
1917–1918 obdržel stipendium Josepha 
Pulitzera, díky němuž začal cestovat po celé 
Americe a Karibiku. Během cesty po jihozá-
padě USA se mu například podařilo zachy-
tit magický hadí tanec indiánského kmene 
Hopi.
V roce 1920 prodal Jan Matulka své první 
obrazy. V městské knihovně se sezná-
mil se třemi významnými českými sběra-
teli: Tomášem Baťou, Janem Masarykem 
a Jindřichem Waldesem.
Koncem června 1920 odpluli Matulkovi popr-
vé společně do Evropy. Pobývali v Německu, 
Paříži a poprvé od své emigrace navštívili 

Československo. V březnu roku 1923 vystavu-
je Matulka s Tvrdošíjnými (Čapek, Kremlička, 
Šíma a Špála) v Praze. Gorky, J. Graham, 
Stuart Davis a Jan Matulka, tento čtyřlístek 
malířů byl propojen vzájemnou oddaností 
i podobnými prvky, které ve svém umění 
sdíleli. V tomto období (1929–1933) vytvořil 
Jan Matulka nejpozoruhodnější sérii prací ve 
své kariéře. Zátiší s jejich nezapomenutelnou 
juxtací barvy, formy a povrchu. „Jeho linie spě-
chají ke svému cíli s jistotou, která je elektrizují-
cí… rozsah záměru a rytmické členění se zdálo 
být více strhující, než o čem vypovídá vlastní 
námět,“ napsali poté v New York Times.
V roce 1933 pobývá v Evropě již jen malíř 
sám. To byla jeho poslední cesta do ciziny. 
V roce 1934 se vzdal ateliéru v Paříži, v němž 
zanechal v podstatě všechny své práce poří-
zené z několikerých pobytů na starém konti-
nentě. Pařížský ateliér po něm několik let vyu-
žíval český malíř Josef Šíma. Ten přestěhoval 
všechny Matulkovy věci do svého domu, 
který měl ve Fontainebleau. Během války 
se všechno, co Matulkovi patřilo, ze Šímova 
domu ztratilo nebo bylo zničeno. Roky, které 
Matulka strávil v Evropě, se tak staly minulostí 
– byly zcela vymazány. 
Ačkoli Matulka vždy podporoval skupinu 
AAA Abstrakt American Artists, nebyl jejím 
členem. Čím dál více dával přednost samotě 
a cítil nechuť ke klubovému spolčování.
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16.

Filla Emil (1882–1953)

Herakles chytající Diomédova koně
1937
bronzová plastika, kamenný podstavec
v. 45,5 cm
sign. na plintě Emil Filla

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

90 000 Kč

Posuzované dílo „Héraklés chytající Diomé-
dova koně“ je reprezentativní a velkoryse 
formovanou prací Emila Filly, jehož plasti-
ky, reliéfy a plakety patří bezesporu k tomu 
nejosobitějšímu, co v českém moderním 
sochařství vzniklo.
Emil Filla, klíčová osobnost české moderní 
malby dvacátého století, se ve vývojově 
zásadních momentech své tvůrčí cesty obra-
cel k sochařství, aby ještě lépe řešil výtvar-
nou problematiku, která ho zajímala. Bylo 
tomu jak v období tzv. heroického kubismu 
v letech 1913–1914, tak v expresivně-ima-
ginativní fázi pozdního kubismu v letech 
1934–1935 a naposledy pak v dvouletí 1937–
1938. K plastice směřoval třikrát za svého 
života; jak uvádí Vojtěch Lahoda, „pokaždé 
v jakési horečce sochařské 'dvouletky'“.
Za nejoriginálnější a nejlepší přitom bývá 
považován soubor komorních soch z let 
1937–1938, k němuž náleží i posuzova-
né dílo, kdy se „Filla od Picassa (…) vzdálil“ 
a „opřel se přitom o tu část vlastní minulosti, 
která na něm ještě nebyla závislá“ (J. Zemina). 
Skutečnost, že se ve Fillově tvorbě třicátých 
let znovu objevila barokní a daumierovská 
exprese, lze považovat za symptom autoro-
va návratu k vlastnímu názorovému výcho-
disku, návratu k sobě samému. V evropském 
sochařství skutečně nenacházíme výraznější 

paralely s tím, co Filla modeloval v letech 
1937–1938, snad kromě některých plastik J. 
Lipchitze, zejména „Prométhea zápasícího 
s orlem“ (1938). Filla v této době nevytvářel 
už jen trojrozměrné hlavy a postavy, zejmé-
na ženské, nýbrž také, ve shodě se svým cyk-
lem „Boje a zápasy“, plastiky zvířat, s nimiž 
zápasí lidé, nebo jež bojují mezi sebou. 
Došlo tak k unikátnímu propojení několika 
médií, kdy autor určitá kompoziční řešení 
svobodně přenášel mezi malbou, grafikou, 
kresbou a plastikou. Soubor „Boje a zápa-
sy“ představoval Fillovu reakci na politické 
události doby, v níž se nezadržitelně šířilo 
násilí. „Héraklés chytající Diomédova koně“ 
se řadí k této jedinečné sérii Fillových bron-
zů, jež patří k vrcholům autorovy eruptivní 
plasticity.
Význam posuzované plastiky je symbolický 
a vztahuje se k odvěkému boji dobra a zla, 
či k zápasu lidskosti a animality v člověku. 
Emil Filla si v této době připomínal drobné 
renesanční bronzy (v roce 1938 vydal kniž-
ně svou stať „Problém renesance a drobná 
plastika“) a je pravděpodobné, že jimi byl 
inspirován při volbě komornějšího formátu 
díla, umožňujícího celostné, haptické vní-
mání tvaru. „Těmito svými v pravém smyslu 
hnětenými soškami Filla dosáhl (…) nejčistšího 
plastického výrazu.“ (J. Zemina).

reprodukováno:
• Emil Filla – sochař: práce z let 1913–1938, katalog 

výstavy, Severočeská galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích, 2002 (reprodukován a vystaven 
odlitek ze sbírek Národní galerie v Praze)
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17.

Filla Emil (1882–1953)

Žena s mandolínou
1928
kresba tuší
27 × 36,5 cm (výřez)
sign. PD Emil Filla 28.

odborná expertiza  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

40 000 Kč

provenience:
• sbírka významného galeristy, Brno

KRESBA SVOBODNÉ 
METAFORY V LYRICKÉ 
KUBISTICKÉ SKLADBĚ
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Posuzované dílo „Žena s mandolínou“ je 
autentickou a kvalitní kresebnou prací 
Emila Filly, malíře, sochaře, grafika, teore-
tika i organizátora, jedné z nejznámějších 
a vpravdě klíčových osobností českého 
moderního umění. Jeho suverénní vše-
strannost přitahovala i odrazovala již sou-
časníky, kdy svou důslednou vírou v picas-
sovský kubismus, který vstřebal a který si 
originálně přizpůsobil, vyvolával dojem až 
jakési posedlosti. Dnes není sporu o neoby-
čejnosti jeho osobnosti. Emil Filla je vůdčí 
osobností zakladatelů českého kubismu.
Zásadní událostí v dějinách českého moder-
ního umění se stal již autorův podíl na výsta-
vách skupiny Osma v letech 1907 a 1908. Pro 
utváření jeho tehdejšího tvůrčího profilu 
byla rozhodující pražská výstava norského 
malíře Edvarda Muncha (1905). Od roku 1911 
se Fillův zájem o moderní evropské umění 
soustředil především na Paříž. Spolu s dal-
šími českými umělci rozpoznal převratný 
význam Picassova a Braquova kubismu. Filla 
se stal spolu s Ottou Gutfreundem uměl-
cem, který dokázal kongeniálně rozvinout 
poetiku kubismu v dílech jeho analytické 
i syntetické fáze. Na uplatnění kubismu ve 
vývoji českého moderního umění se podí-
lel i organizačně. Byl zakládajícím členem 
Skupiny výtvarných umělců a redaktorem 
Uměleckého měsíčníku. V letech 1914–1920 
žil v exilu v Holandsku, kde se stal uzná-
vanou osobností mezinárodní umělecké 
avantgardy. Na dobovém kulturním dění se 
podílel i politicky účastí v českém zahranič-
ním odboji. Studoval holandské malířství 
sedmnáctého století a zhodnocoval poeti-
ku kubismu v řadě svých zátiší. Po návratu 
do Prahy znovu vstoupil do SVU Mánes a ve 
dvacátých a třicátých letech se stal jed-
ním z jeho stěžejních představitelů. V malíř-

ském, kresebném, grafickém a sochařském 
díle zhodnocoval objevy kubismu, které 
aktualizoval novými teoretickými studiemi 
a rozvíjel v mnoha osobitých modifikacích, 
kdy syntetický kubistický slovník uvolňo-
val do organičtějších, mnohdy libidózních 
forem.
Druhá polovina dvacátých let byla ve Fillově 
tvorbě neobyčejně plodná a vývojově důle-
žitá. V tzv. „bílých zátiších“ dospěl k neoby-
čejné malířské a koloristické virtuozitě, která 
si zasluhovala „všechna chválivá adjektiva“ 
(B. Markalous). Filla dovedl syntetický kubis-
mus až na pokraj tzv. „čisté malby“ ve smy-
slu absolutní malířské estetizace obrazové 
plochy. Současně však dochází k zásadnímu 
motivickému obratu. Objektem autorova 
skladebného, tvůrčího zájmu se vedle různě 
strukturovaných zátiší stává figura ženy, 
vymykající se běžným pojmům krásy.
Posuzované dílo „Žena s mandolínou“, ač 
rozměrově nevelké a provedené „jen“ tech-
nikou tušové kresby, je neopominutelným 
a krásným prologem, připravujícím půdu 
pro Fillův monumentální rozmach v cyklu 
gigantických žen třicátých let. Podobně 
jako autorova „bílá zátiší“ představovala 
motivy intimní pohody smyslů, je „Žena 
s mandolínou“ blaženou, do nitra uzavře-
nou „kontemplací“. Vládnou v ní pravidla 
osvobozené imaginace, kterou nespoutá-
vají těsné vazby s empirickou skutečností. 
Vzniká výtvarný novotvar, který má ve vzta-
hu ke skutečnosti význam svobodné výtvar-
né metafory. Prostorové ukotvení je jen 
naznačeno podložkou, na níž žena spočívá, 
aby nic neoslabovalo, nerozptylovalo plné 
vyznění figury v lyricky-kubistické tvarové 
skladbě. Žena se tu stala zcela svébytnou 
plastickou veličinou, centrální dominantou, 
oplývající kvalitami volné kubistické sochy.
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18.

Filla Emil (1882–1953)

Zátiší s rybou a sklenicí
olej, plátno
22,5 × 35 cm
sign. PN Emil Filla

odborná expertiza  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1 400 000 Kč

Posuzovaný obraz „Zátiší s rybou a sklenicí“ je 
autentickým, smyslově bohatým, expresiv-
ně cítěným dílem Emila Filly, vůdčí postavy 
české avantgardy.
Emil Filla se sešel s B. Feiglem, B. Kubištou, 
V. Benešem a A. Procházkou a spolu s nimi 
inicioval vznik skupiny „Osma“ (výstavy 
v letech 1907 a 1908). Po neshodách se 
staršími členy SVU Mánes (jehož byl od 
roku 1909 členem) se stal určujícím autorem 
a spoluzakladatelem nového avantgardního 
sdružení, Skupiny výtvarných umělců. Jeho 
sečtělost byla úctyhodná, redigoval časo-
pis Volné směry a edici Prameny. V letech 
1914–1919 žil v Holandsku, kde se podílel 
na odbojové činnosti. Seznámil se s van 
Doesburgem a Mondrianem, s nimiž spo-
lupracoval při vydání prvního čísla jejich 
časopisu De Stijl. Ve dvacátých a třicátých 
letech se výrazně angažoval v SVU Mánes. 
Jeho tvorba rozvíjela principy kubismu, po 
výstavě Poesie 1932 byl otevřen také surrea-
listické, libidózní inspiraci. 
Od roku 1926 maloval Emil Filla řadu men-
ších zátiší, jež vynikala neobyčejnou tvaro-
vou a kompoziční harmonií a v nichž nezříd-
ka dominovalo emotivní zacházení s hus-
tou barevnou pastou. Tato řada malířsky 
bohatých obrazů, s různorodě variovanými 
ústředními atributy (sklenice, pohár, láhev, 

ovoce, ryba, pták apod.), typická užitím bílé 
barvy, označovaná jako „bílá zátiší“, vyvr-
cholila kolem roku 1929. K těmto malířsky 
nesmírně bohatým dílům druhého období 
Fillova kubismu patří i posuzovaný obraz.
„Zátiší s rybou a sklenicí“ je výrazem Fillova 
tvarového a barevného „kouzelnictví“, adap-
tovaného na komorní výsek všední reality. 
Ztvárněné předměty, které patřily k autorově 
typickému repertoáru, žijí svým životem, ale 
zároveň se stávají novotvary, viděnými syn-
tetickou kubistickou optikou. V harmonické 
shodě tu koexistují dva heterogenní řády: 
příroda přetvořená a příroda člověku daná, 
organická. Nezbytný kubistický řád je vyva-
žován velmi senzuálním zacházením s bar-
vou, vysoká kázeň se tu prolíná s malířovým 
živelným přístupem. Ne nadarmo napsal 
Filla esej „La belle matière“ (Volné směry, 
1932), v níž se vyznával z lásky k barevné 
hmotě „an sich“.
Posuzovaný obraz dokládá, že autor dokázal 
i malý formát naplnit neobyčejnou výtvar-
nou a barevnou opulencí. „Zátiší s rybou 
a sklenicí“ je krásnou kubistickou „metamor-
fózou“, založenou na suverénním ovládání 
štětce a síle malířského gesta. Je svědectvím 
nevyčerpatelného bohatství Fillovy fantazie, 
která dovedla vytěžit z jednoho tématu pře-
kvapivé variace.

provenience:
• sbírka JUDr. Radima Hesse, opavského advokáta, 

který si v roce 1934 nechal postavit funkcionalistickou 
vilu navrženou ostravskou architektonickou dvojicí 
Lubomírem a Čestmírem Šlapetovými, JUDr. Radim 
Hess zakoupil dílo od autora v roce 1935



75



76



77



78

19.

Malý František (1900–1980)

Krajina se stromem
1936
olej, plátno
65 × 80 cm
sign. PD F. Malý 36

450 000 Kč

vystaveno a reprodukováno:
• František Malý a Imro Weiner, Galerie Výtvarných umělců 

v Brně, 1936, kat. č. 22

Malíř a umělec František Malý byl neodmy-
slitelnou součástí první poválečné gene-
race českého moderního umění. Jako jedi-
ný své generace se zapsal významně jak 
do pražského avantgardního dění tak i do 
poválečného vzniku moderního umění na 
Slovensku, kam ve dvacátých letech ode-
šel. Jeho pozoruhodná syntéza uměleckých 
směrů dvacátého století, především surre-
alismu a metafyzické imaginace, jej vedla 
k vytváření pro něj typických ženských 
torz melancholicky zasněných a do sebe 
pohroužených. Tato díla dýchají zvláštním 
smutkem, zároveň však klidem a bezpečím 
obdobně jako práce Josefa Šímy.
Nabízené dílo: „Krajina se stromem“ je sbě-
ratelsky mimořádně zajímavým dílem 
Františka Malého. Bylo totiž v roce 1936 sou-
částí bratislavské výstavy, která byla dekla-
rována jako „první výstava surrealismu na 
Slovensku“ (následně reprízovaná v Brně, 
Ostravě a Košicích). František Malý přichází 
na Slovensko již roku 1921. František Malý 
byl v době spolupráce s Imrem Weiner, na 
rozdíl od svého přítele, skutečně důsledným, 
ortodoxním surrealistou. 
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20.

Tichý František (1896–1961)

Hlava klauna
1929
štětcová malba tuší, ruční papír
49 × 41 cm
sign. LU František Tichý 29

LU dedikace autorem „Na památku František 
Tichý 29“

odborná expertiza  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

55 000 Kč

Posuzované dílo „Hlava klauna“ je auten-
tickou, velmi vzácnou a uhrančivou prací 
Františka Tichého, malíře, grafika a scénic-
kého výtvarníka evropského renomé, výraz-
ného solitéra české meziválečné avantgardy, 
jehož tvorba patří do „zlatého fondu“ našeho 
moderního umění. Bez jeho obrazů není 
možné sestavit ucelenější přehled českého 
malířství dvacátého století, jeho ilustrované 
knihy, grafika a plakátová tvorba jsou uvá-
děny jako nejvyšší kriterium kvality v těchto 
oborech, nemluvě o významu jeho peda-
gogického odkazu. Tichý ve svých dílech 
naplnil produchovnění reality, příznačná pro 
něj byla skrytá démoničnost a fantasknost, 
aplikovaná na výjevy vymykající se racionál-
ním zákonům.
Nepřehlédnutelnou uměleckou osobností 
se Tichý stal ve třicátých letech, kdy během 
pařížského pobytu (1930–1935) vykrystali-
zoval jeho typický projev. V následujícím 
desetiletí (1935–1945) intenzivně a úspěš-
ně rozvíjel zkušenosti přivezené z Francie 
a obohacoval svou tvorbu o nové náměty – 
zejména motivy z Nového zákona, comme-
die dell'arte, Dona Quijota a Paganiniho. Byla 

to doba velkého pracovního vzepětí a nej-
větších úspěchů.
Posuzované dílo „Hlava klauna“ je nejen 
bravurním příkladem autorova kresebné-
ho mistrovství, odrážejícího napětí pevné, 
bohatě členité linie, ale především ranou 
a přitom plně vyzrálou ukázkou jeho životní-
ho tématu – světa cirkusu. Byly to především 
zážitky a zkušenosti marseillského pobytu 
v roce 1929, které rozhodujícím způsobem 
navodily formování jeho výtvarného jazyka. 
V Marseille pro sebe Tichý objevil svět mané-
že s klauny, artisty, žongléry, drezúrami, pro-
středí, kde zákony tíže a zemské přitažlivosti 
ztrácejí platnost, svět smíchu a skryté boles-
ti, svět, který se směje i bolí.
„Hlava klauna“ je kresbou zdánlivě lehce 
„nahozenou“ a přitom dokonale promyšle-
nou a působivou. Je v ní řád, jednoduchost, 
i nesmírně bohatá orchestrace. Mimořádně 
přesvědčivě zrcadlí Tichého sen o temných 
i světlých stránkách života, o radosti i boles-
ti, o dvojdomosti lidské existence, dvou hla-
sech uzavřených do jediné tváře, tváře, která 
jeden z hlasů zapírá grimasou.

provenience:
• získáno od autora darem herečce brněnského divadla
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21.

Janoušek František (1890–1943)

Kráčivec
1937
olej, plátno
41 × 27,5 cm
sign. PD F. Janoušek

na rubu na blindrámu popis autorem, štítek sbírky, na rámu razítko Vystaveno Galerie 
Moderna, 2013

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

590 000 Kč

provenience:
• Dílo je významné i svým původem. Prvním majitelem byl malíř František Hudeček (1909–1990), ve třicátých letech fascinovaný 

surrealismem, který byl s Františkem Janouškem, svým starším kolegou, v přátelských vztazích.

vystaveno: 
• František Janoušek, Posmrtná výstava malířského díla v Mánesu, SVU Mánes, Praha, prosinec 1947, č. k. 64
• Galerie Moderna, výstava Absolutní krása, 17. 10. – 24. 11. 2013

Posuzovaný obraz je autentickým dílem 
Františka Janouška, významné osobnosti 
české meziválečné avantgardy, z klíčového, 
surrealistického období. Jeho orientace na 
surrealismus se manifestovala již na počátku 
třicátých let, a proto byl také vyzván k účasti 
na význačné výstavě Poesie 32, uspořádané 
Spolkem výtvarných umělců Mánes (1932), 
na níž byli zastoupeni i přední zahraniční 
umělci (H. Arp, S. Dalí, G. Chirico, J. Miró, 
Y. Tanguy ad.).
Obraz „Kráčivec“ vznikl roku 1937, v obdo-
bí vrcholné fáze jeho malířského tvorby. 
Autor realizuje svou fantaskní vizi jakéhosi 
absurdního stroje, organismu procházející-
ho podivuhodnou metamorfózou. Řečeno 
slovníkem surrealistů, vytváří „fantomatický 

objekt“. Vnější svět se mu stává tvarem, 
jenž může být formován, hmoty se spojují 
a přerozují. Pod jeho malířským štětcem se 
rodí obrazový novotvar – drúza „kráčivce“. 
Téma bizarní kráčející postavy – přízraku 
fascinovalo Janouška natolik, že ho násled-
ně ztvárnil (v pozměněné podobě a s jiným 
významem – již jako formulace mýtu války) 
ještě dvakrát (1938, 1942). Na posuzova-
ném obraze, výjimečném i tím, že tvar je 
budován jemnou štětcovou kresbou, má 
Kráčivec současně roli tkáče – tato myšlenka 
zaměstnávala Janouška od roku 1937 až do 
konce života. Je to dílo, v němž se precizně 
reflektuje Janouškova představa tajemné-
ho a nelítostného univerza a existenciální 
zaměření jeho díla.
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Josef 
Šíma
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22.

Šíma Josef (1891–1971)

Revoluce ve Španělsku
1933
olej, plátno
88,5 × 115,5 cm
sign. PD Šíma 1933

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

10 000 000 Kč

provenience:
• sbírka významného pražského spisovatele a novináře

reprodukováno:
• monografie František Šmejkal, Josef Šíma, Odeon, Praha, 1988, str. 203, obr. 207

vystaveno např.:
• Josef Šíma, Obrazy a kresby z let 1920–1963, Oblastní galerie Hradec Králové, 1964, č. k. 42, reprodukováno v katalogu
• Josef Sima, retrospektivní výstava, Musée National d´Art Moderne, Paris, 7. 11. – 23. 11. 1968, č. k. 46, reprodukováno na s. 58
• Josef Šíma, Jízdárna Pražského hradu, Národní galerie v Praze ve spolupráci s Musée d árt moderne de la ville de Paris, 

červenec–září 1992, č. k. 130

„PADÁM, PADÁM A PŘITOM JAK TAK PADÁM, 
POŘÁD MALUJU OBRAZY.“





90



91



92

Posuzovaný obraz „Revoluce ve Španělsku“ je 
originálním, exkluzivním, motivicky nesmír-
ně vzácným, symbolicky mnohomluvným 
dílem Josefa Šímy, autora patřícího k největ-
ším osobnostem, jež ustálily podobu čes-
kého moderního umění dvacátého století. 
I když se ve třiceti letech usadil ve Francii 
a většinu svého života prožil v Paříži, kde se 
mu podařilo, jako jednomu z mála Čechů, 
aktivně se účastnit mezinárodní výtvarné 
scény, živý kontakt s domácí kulturou nikdy 
nepřerušil a ve své tvorbě nepřestal akcen-
tovat rysy českého cítění.
Malířova ojedinělá poetika, zařaditelná do 
kontextu imaginativních tendencí, vždy 
vzdorovala směrové ortodoxii. Její základní 
rysy lze shrnout do tří pojmů: ilumina-
ce, imaginace, jednota. Josef Šíma zkoumal 
skutečnost zevnitř a podal o ní lyrické svě-

dectví. Odkrýval její vnitřní zákony, které 
vyjadřoval výtvarným znakem. Nosnou 
myšlenkou jeho tvorby byla snaha vyjádřit 
jednotu světa, k jejímuž hledání ho přiměl 
někdejší zážitek úderu blesku, jehož oslnivé 
světlo mu tuto pralátku symbolizovalo. Svá 
díla označoval básnickými příměry, které 
vystihovaly obsahovou i formální celistvost 
jeho filozoficko-poetického záměru.
Za studií na Akademii výtvarných umění 
v Praze byl Šíma žákem Jana Preislera, jehož 
tvůrčí schopnosti i otevřenost k novým 
uměleckým poznatkům ho hluboce ovliv-
nily. Souběžně studoval na pražské a poz-
ději brněnské technice – prohloubení zna-
lostí přírodních věd, matematiky a fyziky, 
„poskytlo jeho básnickému duchu pevnou 
infrastrukturu a orientovalo ho k vědeckému 
myšlení, jehož bude užívat jako podivuhod-
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ného nástroje stavební reflexe, kterou bude 
upřesňovat svou intuicí“ (Monique Fauxová). 
V roce 1921 se Šíma natrvalo usazuje v Paříži 
a v tomtéž roce se stává členem Devětsilu, 
který mu i nadále zprostředkovával dění 
a kontakty v rodné zemi. Je zprvu zaujat 
Ozenfantovým a Le Corbusierovým puris-
mem, aby se od roku 1927 plně ztotožnil 
s filozofií skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra), 
seskupení především mladých francouz-
ských básníků, které spoluzakládal. Maluje 
mytické prakrajiny a nehmotné krajinné 
elementy – nachází svůj vlastní výtvarný 
svět, který má blízko k surrealismu, i když 
s ním nikdy zcela nesplyne. Počátkem druhé 
světové války se Šíma na celé desetiletí 
umělecky odmlčí a systematicky začíná pra-
covat od padesátých let. Jeho pozdní dílo 
se dostává do blízkosti lyrické abstrakce, ale 
stále se vrací k myšlení Vysoké hry.
Posuzovaný obraz „Revoluce ve Španělsku“ 
je dílem vpravdě výjimečným: kromě 
exkluzivní provenience z významné sbír-
ky a mnohačetné publicity má ojedinělý 
primát v tom, že jde o první autorův obraz 
inspirovaný konkrétní historickou událostí. 
Josef Šíma jím reagoval na svržení španělské 
monarchie roku 1931 a nastolení nového 
republikánského režimu. Představuje jeden 
z výsledků jeho pobytu na francouzsko-
-španělské hranici v Hendaye, kam se vrá-
til po dvanácti letech na jaře roku 1933, 
a naznačuje zásadní změnu jeho tvůrčí 
koncepce, podmíněné vzrůstajícím napětím 
v dusné politické atmosféře tehdejší Evropy. 
To ho tematicky přivedlo na jedné straně 
k symbolické reflexi konkrétního dějinné-
ho konfliktu (což je případ posuzovaného 
obrazu, následovaného dvěma stejnojmen-
nými plátny roku 1936 a 1937), na stra-
ně druhé k návratu k námětu mýtu (nejde 
již o kosmogonický mýtus Stvoření světa, 
avšak o osudový antický mýtus, symbolizu-
jící věčná dramata lidské existence a odvěké 

konflikty lidské psychiky). Lyrický stav ducha 
předchozích pláten byl v tomto období 
vystřídán osudovějším laděním obrazů, do 
nichž se krajně naléhavým, symbolickým 
způsobem promítla atmosféra politicky 
napjaté doby. Novému obsahu odpovídaly 
také nové výtvarné prostředky. Šímův malíř-
ský přednes zdramatičněl: jestliže se dříve 
země rozpouštěla ve světle a prostoru, pak 
se nyní konkretizovala do hmotově rozliši-
telných tvarů, které opět začaly podléhat 
zemské gravitaci a v jejichž koloritu převlád-
ly barevné harmonie temných modří, sytých 
zelení a zemitých hnědí. 
V posuzovaném obraze „Revoluce ve 
Španělsku“ se tak obloha posunula až 
k samému hornímu okraji plátna, jehož plo-
chu zaplnila především země, „jež se znovu 
ujímá svých ztracených práv“ (F. Šmejkal), 
a hluboká voda v podobě znovuobjeve-
ného Atlantského oceánu. Josef Šíma zde 
ztvárnil svou vizi iberského poloostrova 
obehnaného vysokou zdí, uvnitř něhož 
vynikají dvě symbolické postavy – objekty: 
nakročený mohutný portál jako autorova 
nová interpretace „Muže země“ a železná 
konstrukce sloupu elektrického vedení 
vysokého napětí, svým tanečním postojem 
připomínajícím baletku.
Možnou interpretaci tohoto nesmírně 
sugestivního enigmatického výjevu nazna-
čil František Šmejkal: nově získaná (tančí-
cí) svoboda je ohrožována konzervativními 
silami, což odpovídá tehdejší španělské vni-
tropolitické situaci. Současně však upozornil 
na nebezpečí zjednodušení, které takový 
výklad přináší. Připomněl malířova slova, že 
na otázku „Co to znamená?“, tak často opa-
kovaná před moderními obrazy, není odpo-
vědi. O mnohoznačných významech svých 
poeticky laděných děl totiž Josef Šíma vždy 
tvrdil, že nejsou jednoznačně přeložitelné 
do jazyka racionálních pojmů.
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23.

Šíma Josef (1891–1971)

Krajina
1958–1960
olej, plátno
22 × 27 cm
sign. PD J. Šíma

390 000 Kč

provenience:
• sbírka moderního umění, Paříž

vystaveno:
• Galerie Moderna, Praha

reprodukováno:
• ve výstavním katalogu č. 17

Josef Šíma, někdy uváděn jako Joseph Sima, je český 
malíř, který bývá také považován za francouzského malí-
ře, protože žil téměř 50 let v Paříži, patří k významným 
osobnostem evropského moderního malířství. Josef 
Šíma nikdy neměl ateliér a ani ho nechtěl. Svá díla tvořil 
u sebe doma, ať už v Praze, nebo v Paříži. „V pokoji malo-
vat, kde je postranní světlo, severní světlo, které je pravidel-
né, je patrně nejlepší k malování. Obrazy, které malujete 
tady, přijdou zase do bytu. Nebudou věčně v nějaké galerii 
nebo nějakém výstavním sále,“ popsal Šíma v dokumentu 
z roku 2008 Moderní čeští malíři ve vzpomínkách prof. 
F. Dvořáka.

VÝZNAMNÁ OSOBNOST 
EVROPSKÉHO MODERNÍHO 
UMĚNÍ
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24.

Černý Karel (1910–1960)

Bar
1941
olej, plátno
66 × 74 cm
sign. PD K. Černý Š 41, na rubu na blindrámu Karel Černý

na rubu č. 227/4 a název díla autorem

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1 900 000 Kč

„ALE TEN ČERNÝ, TEN JE 
ZNAMENITÝ, CO TOMU ŘÍKÁTE?“
 JAN ZRZAVÝ
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Posuzované dílo „Bar“ je autentickou, mis-
trovskou prací velkého solitéra české moder-
ní malby, Karla Černého, jehož tvorba rozvi-
nula odkaz zakladatelské generace skupiny 
Osma a umělecké avantgardy dvacátých 
a třicátých let. Řadí se po bok tak umělecky 
vyhraněných osobností jako Jan Zrzavý či 
František Tichý. Jan Zrzavý se ostatně ke 
Karlu Černému hlásil, když se vyjádřil: „Ale 
ten Černý, ten je znamenitý, co tomu říkáte? 
(…)“ (J. Z., 1961) Dílo Karla Černého je v čes-
kém moderním umění malířskou paralelou 
existencialismu. Dokonce autor vyjadřoval 
tuto náladu daleko dříve, než se v Čechách 
existencialismus stal módou (ve čtyřicátých 
a padesátých letech) – již od poloviny 30. let.
Karel Černý byl obdařen velkým malířským 
talentem, ale musel se ke svému životnímu 
cíli tvrdě probojovávat. V patnácti letech 
nastoupil do učení na tiskařského mecha-
nika, roku 1929 získal výuční list. Během 
studia chodil do večerních kurzů kresby 
a malby u malíře J. Kutmana. Rok navště-
voval Ukrajinskou akademii v Praze (I. Kulc). 
Teprve druhý pokus o přijetí na Akademii 
výtvarných umění v Praze byl úspěšný. 
Dosáhl toho tak, že počkal se svými díly před 
budovou Akademie na profesora Jakuba 
Obrovského a sdělil mu své největší přání 
stát se malířem. Po půlhodinové rozmluvě 
v profesorově ateliéru byl přijat do druhého 
ročníku Obrovského školy. Jeho nejranější 
zachované obrazy z první poloviny třicátých 
let vycházejí z pochopení postimpresionis-
tické francouzské tradice. Charakteristické je 
také rané autorovo soustředění se na téma 
portrétu, v duchu symbolického expresioni-
smu. Počátky Černého díla však znejasňuje 
to, že autor v roce 1934 většinu svých prací, 
které do té doby namaloval, zničil.
Studia Karla Černého na AVU jsou ohraničena 
léty 1933–38. V roce 1936 se poprvé účastní 
jako host výstavy SVU Mánes. V roce 1937 byl 
zastoupen na výstavách v Neapoli a v Sofii, 
o rok později vystavoval v Galerii moder-
ního umění v Paříži, m. j. spolu s F. Kupkou, 

G. Karsem, J. Zrzavým a O. Kubínem. Je 
možné, že již tehdy navštívil Paříž. Obrazy 
„Zahrada v noci“ (AJG Hluboká) a „Velký bar“, 
oba z roku 1936, zahajují sérii nejslavnějších 
umělcových pláten s motivy nočních zahrad, 
restaurací, barů a kaváren s lampiony.
K tomuto souboru se řadí i posuzovaný obraz 
„Bar“ z roku 1941, ztvárňující Černého život-
ní téma, které zachycuje vyhrocený vnitřní 
obsah týkající se existencionálních otázek 
lidského bytí. Je výjimečným dokladem 
umělcovy typické „tiché malířské melan-
cholie“ (vyplývající z jeho uzavřené povahy) 
a současně jeho bytostného kolorismu. Není 
v tomto kontextu bez zajímavosti, že malíř 
byl velkým obdivovatelem Manetova obrazu 
„Bar ve Foliès-Bergère“ (1881).
Ačkoliv to může působit překvapivě, Karel 
Černý nepil alkohol, „rozhodně ne v množství, 
jaké by bylo souměřitelné s mýtem o bohém-
ských malířích – pijanech“ (V. Lahoda). 
V barech spíše z povzdálí sledoval „lidskou 
komedii“. Chodil např. do Biovky v Platýzu, 
do hostince U Beránků, na Žofín, do restau-
race a kavárny v Mánesu. Právě v lokálech 
a zahradních restauracích nacházel všechny 
podstatné vjemy ke ztvárnění nejrůznějších 
existencí, ztracených v příšeří, jen trochu 
modulovaném barevnými světly, „chutnají-
cích ostré doušky života“.
Černý zachycuje v posuzovaném obraze 
moment, kdy přicházejí do baru ti, kteří 
z různých příčin netouží po domově nebo 
(paradoxně) po blízkosti jiného člověka. 
Společnost se tak stává jakýmsi pódiem ano-
nymity a osamělosti. Ztělesňuje kafkovský 
motiv „samoty mezi lidmi“. Jistý druh skepti-
cismu či existenciální úzkosti se tu pojí s krá-
sou monumentální výtvarné formy výrazné 
stylizace a romantizující barevnosti. Obraz 
„Bar“ je dílem vystavěným na neobyčejném 
barevném akordu červené, černé a fialové 
mnohovýznamové symboliky (láska, vášeň, 
žárlivost…), dílem, jež je zrcadlem lidských 
dramat a osudů a jež v sobě koncentruje to 
nejlepší z kvalit autorova projevu.
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Bohdan 
Lacina
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O tom, že autorem tohoto obrazu je 
Bohdan Lacina, nepochybuji.
Lacina patřil do druhé, mladší vrstvy čes-
kého surrealismu, přesněji k těch přísluš-
níkům, kteří se za 2. světové války sdru-
žili ve Skupině Ra a tvořili v jejím duchu 
ještě několik let po válce. O sugestivitě 
Lacinovy básnivosti svědčily mimo jiné 
obdiv a přátelství Františka Halase, jehož 
prózu Já se tam vrátím Lacina velmi oso-
bitě ilustroval. Lacina byl vůbec přítel 
básníků a důkazem toho je i přípis na 
zadní straně obrazu, uvádějící jako majite-
le obrazu Ludvíka Kunderu a Emila Juliše. 
(Milan Máša byl známý brněnský klavíris-
ta). Posuzovaný obraz má výrazně fanta-
zijní ráz, jeho pojetí jej umisťuje na pome-
zí figurativnosti a nefigurativnosti a geo-
metrizující složka jej pozoruhodně sbli-
žuje s některými tehdejšími obrazy člena 
Skupiny 42 Františka Hudečka. Dobová 
atmosféra, v níž se udrželo ještě něco 
z pochmurnosti válečného času, zrcadlí 
se v tomto jinotajném obraze zřetelně.

25.

Lacina Bohdan (1912–1971)

Hlídka
1946
olej, sololit
39 × 48 cm
sign. PD Lacina 46, na rubu B. Lacina pod 
dedikací

na rubu dedikace autorem, popis díla 
a štítek výstavy

odborná expertiza PhDr. Jaromír Zemina

130 000 Kč

vystaveno:
• Dům umění města Brna, 1997
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26.

Lacina Bohdan (1912–1971)

Mlčící
1946
olej, plátno
33,5 × 24 cm
sign. PD Lacina 46.

na rubu štítek: Výstava čsl. Umění v Lucernu s popisem díla, kat. č. 50

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

120 000 Kč

vystaveno:
• Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Luzern, 1947

reprodukováno:
• J. Sedlář, Bohdan Lacina, vyd. Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1980, obr. 124, č. soupisu 90

DÍLO MALUJÍCÍHO FILOZOFA
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Posuzovaný obraz „Mlčící“ je autentic-
kým, velmi vzácným, dobově výmluvným 
dílem Bohdana Laciny, „malujícího filozofa“, 
člena Skupiny Ra, v jejímž rámci patří jeho 
výtvarný projev k nejosobitějším. Je to pře-
devším zvláštní exaltace poetického prvku 
a zřetelný meditativní sklon, které utvářely 
specifičnost jeho malby. Jeho umělecká 
fantazie byla inspirována tajemstvím pří-
rody, reálných předmětů, lidských tváří, 
poezií i dobovými událostmi. Jeho plátna 
v sobě nesou určitou baladičnost i svobo-
du moderní senzibility.
Bohdan Lacina, významný český malíř, 
grafik, ilustrátor, sochař a pedagog, se 
narodil roku 1912 v Německém (dnešním 
Sněžném) u Nového Města na Moravě. 
Po absolvování reálky v Novém Městě na 
Moravě vstoupil roku 1931 na České vysoké 
učení technické v Brně. Po prvním roce 
přestoupil na Vysokou školu architektury 
do Prahy. Tam studoval až do roku 1937 
učitelský obor se zaměřením na kreslení 
a deskriptivní geometrii.
Mezi výtvarné umělce vstoupil Bohdan 
Lacina jako člen Levé fronty, seskupení 
levicově orientovaných intelektuálů, které 
nahradilo Svaz moderní kultury Devětsil. 
Velký význam pro jeho uměleckou tvor-
bu mělo seznámení se s Karlem Teigem 
v roce 1934. Obdiv k surrealismu již za stu-
dentských let se stal základem Lacinova 
přátelství s Václavem Zykmundem, se kte-
rým v té době vytvořil nerozlučnou dvoji-
ci. Za jejich krátkého společného pobytu 
v Rakovníku se zrodila knižní edice nazvaná 
Ra (1936). Byla to první předzvěst později 
vzniklé stejnojmenné skupiny, která ofici-
álně vystoupila na veřejnost programovým 
sborníkem „A zatím co válka“ (1946) a sérií 
výstav roku 1947. Lacina byl jejím členem 
od samých počátků až do jejího zániku 
v roce 1948, kdy byla její činnost z politic-
kých důvodů zakázána.
Roku 1936 Lacina spolu s V. Zykmundem 
ilustruje Máchův Máj, vydaný F. J. Müllerem. 

V roce 1937 se účastní výstavy v Burianově 
D 37. Obesílá také významnou výstavu 
Československá avantgarda připravenou 
Karlem Teige. Týž rok dokončuje studia 
architektury, do jara 1938 je však bez 
zaměstnání. Tehdy je ustanoven prozatím-
ním profesorem kreslení na reálném gym-
náziu v Jevíčku na Moravě, odkud je v roce 
1941 přeložen do Boskovic. Vzdálenost od 
uměleckých center mu dovolila soustředit 
se na vlastní tvorbu a na hledání vlastních 
námětů a výrazových prostředků. Na konci 
třicátých let se uzavírá jeho období orto-
doxního surrealismu.
Ve čtyřicátých letech Lacinův výtvarný 
projev dozrává. V jeho krajinách, zátiších, 
hudebních a figurálních motivech se vzá-
jemně prostupují a prolínají útržky reality, 
mizí hranice mezi organickým a anorga-
nickým, mezi rostlinným a živočišným svě-
tem. Symbolika Lacinových obrazů rezo-
nuje s prastarými mýty a rituály, uloženými 
v kolektivním vědomí lidstva, obrací se 
nejen k oku, ale především k mysli a pod-
vědomí diváka.
Se zánikem Skupiny Ra ustává na jedno 
desetiletí autorova malířská tvorba. Věnuje 
se knižní grafice, realizacím pro architekturu 
(hotel Internacional v Brně) a pedagogické 
činnosti. Působil v Brně na Výzkumném 
ústavu pedagogickém, Vysoké škole 
architektury, Vyšší škole uměleckého prů-
myslu (Katedra výtvarné výchovy), Vyšší 
škole pedagogické a na Filozofické fakul-
tě Univerzity J. E. Purkyně (Katedra dějin 
umění a výtvarné výchovy.
Od konce padesátých let se opět vrací 
k malbě. Výstava v Moravské galerii v Brně 
v roce 1963 konfrontovala jeho starší 
a novou tvorbu. Vedle potemnělé barev-
nosti čtyřicátých let se tam objevil pro-
jasněnější kolorit nových prací, vedle sta-
ronových témat hudebních a krajinných 
motivů kytice a četnější figurální náměty. 
Výraznou roli hrál v autorově tvorbě také 
námět krajiny, krajiny domovské – drsné 
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i vlídné zároveň. V průběhu druhé polo-
viny šedesátých let se pak objevují i další 
motivy – řešící problematiku matematic-
ko-fyzikální či otázku prostoru, které pře-
cházejí postupně do problematiky světla, 
prostoru a času. Hořká zkušenost ze srpna 
1968 ho přivádí k nadčasovým všelidským 
tématům, k symbolům piet, ikarských pádů 
a postavám madon.
Bohdan Lacina byl za svého života oce-
něn několika diplomy a čestnými uznání-
mi. V roce 1968 byl jmenován zasloužilým 
umělcem. V témže roce mu bylo uděle-
no čestné uznání Památníku písemnictví 
v Praze, dále Cena krajského nakladatel-
ství Blok a Cena osvobození města Brna. 
Zemřel ve své rodné vesnici roku 1971.
Posuzovaný obraz „Mlčící“ představuje sbě-
ratelsky mimořádně zajímavé dílo jak tím, 
že skvěle zachycuje ducha válečné doby, 
tak také tím, že Lacina se jím prezento-
val na jedné z významných poválečných 
výstav československého umění v zahrani-
čí, Moderne Kunst der Tschechoslawakei 
v Lucernu roku 1947.
Čtyřicátá léta znamenají jeden z vrcholů 
autorovy tvorby jak po stránce formální, tak 
obsahové. V posuzovaném díle se dostává 
ke slovu Lacinův nezaměnitelný výtvarný 
rukopis i charakteristická meditativní polo-
ha jeho malířské imaginace. Člení-li Ludvík 
Kundera autorova témata na „prakrajiny“, 
„pratváře“ a „prazátiší“, patří posuzovaný 
obraz do druhé zmíněné kategorie. 
V obraze „Mlčící“, stejně jako v nedlouho 
předtím vzniklém grafickém cyklu „Ženy 
v rouškách“ (1943) proniká Lacina přímo 
k podstatě psychických stavů žen – matek 
v době války, které se zrcadlí v jejích tvářích. 
Svůj postoj, který si ujasnil právě v období 
druhé světové války, shrnul do vyznání: „…
vždyť ve všem jde o člověka, o jeho tvář. A oč 
více by na světě mělo jít? O člověka, o jeho 
správné začlenění do prostoru bytí obecně, 
do prostoru lidského bytí zvlášť, a v těchto 
souřadnicích o jeho plné rozvinutí a vyžití.“
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27.

Janeček Ota (1919–1996)

Postava
1944
bronzová plastika
v. 58 cm
sign. na plintě O. Janeček 44

zespodu štítek s číslem katalogu díla autora 9309, pravost potvrdil syn autora Ing. Tomáš 
Janeček

75 000 Kč

provenience:
• z pozůstalosti akademického malíře Miloše Antonoviče

Ota Janeček byl žákem prof. O. Blažíčka, 
C. Boudy a K. Pokorného na FAPS ČVUT 
v Praze, prof. J. Nováka na UMPRUM tamtéž, 
člen SVU Mánes, SČUG Hollar; malíř, grafik, 
ilustrátor; je charakteristickým představite-
lem tzv. generace druhé světové války.
Ve 40. letech do jeho tvorby začal promlou-
vat styl Modiglianiho, kterého se následně 
držel dlouhá léta. Z těchto let také pochází 
nabízené dílo plastika ženy ovlivněné tvor-
bou P. Picassa. Ota Janeček se s tvorbou 
P. Picassa detailněji seznámil prostřednictvím 
sbírek sběratele V. Kramáře ve které měl mož-
nost poprvé naživo i díla P. Picassa spatřit. Od 
Kramáře se dokonce Janeček dočkal i slov 
velkého uznání, když jej Kramář označil za 
nejvýznamnějšího českého umělce své doby.
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28.

Zykmund Václav (1914–1984)

Slavení jara II
1946
olej, plátno
46 × 60 cm
sign. PD V. Zykmund. 46.

na rubu název díla autorem s datací

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

180 000 Kč

Posuzovaný obraz „Slavení jara II“ je auten-
tickým, reprezentativním a veskrze typickým 
dílem Václava Zykmunda, jedné z výraz-
ných postav českého umění nastupujících 
na scénu po polovině třicátých let, osob-
nosti vpravdě „renesanční“. Přínos Václava 
Zykmunda pro českou kulturu je ohromný 
a dosud nedoceněný. Dílo, které po sobě 
zanechal, svým rozsahem, kvalitou a neú-
navným novátorstvím zařadilo jeho všestran-
nou osobnost mezi přední autory své doby. 
Zasáhl jím do několika oblastí, od vizuálního 
projevu přes beletrii až k psaní umělecko-

historických textů a pedagogické činnosti. 
Experimentoval v oblasti fotografie, fotogra-
mu, koláže, asambláže, netradičním způso-
bem užíval kresbu a malbu. Významné jsou 
i jeho teoretické úvahy a názory na umění, 
vycházející ze znalosti historických souvislos-
tí. Václav Zykmund strhoval svým „ponorem 
do života“, a zvláště svou schopností vyrovná-
vat se s jeho zvraty a zákrutami. Dokonce se 
zdálo, že právě životním konflikty jsou živnou 
půdou jeho vitality. Měl dar spojovat zdánlivě 
nespojitelné, objevovat nové výrazové mož-
nosti a zcela svobodně rozvíjet představivost.

ZAKLADATEL SURREALISTICKÉ 
SKUPINY RA



111



112



113



114



115

Václav Zykmund se narodil se ve středo-
stavovské rodině sládků, která se z Prahy 
přestěhovala do Rakovníka. Po maturitě na 
tamním reálném gymnáziu pokračoval ve 
studiích v Praze na Vysokém učení technic-
kém (obor kreslení a deskriptivní geometrie 
na učitelském směru školy) a studoval také 
kreslení a malbu na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy. Začal se aktivně věnovat 
fotografii. Sblížil se Karlem Teigem, malířem 
Bohdanem Lacinou a dalšími avantgardními 
umělci. Spolu s Lacinou stál u zrodu lite-
rární edice Ra, kterou od roku 1936 vydával 
v Rakovníku Akademický studentský spolek. 
Edice se soustředila na moderní soudobou 
literaturu, Zykmund pro ni překládal poezii 
z francouzštiny (vydané svazky i výtvarně 
doprovodil – Breton) a texty surrealistických 
autorů (Dalí, Prasinosová, Péret). Jeho fran-
couzské překlady se ostatně datují už do 
doby gymnaziálních studií. Také sám psal 
poezii.
Za své levicové názory byl poslán jako učitel 
na ruské reformní gymnázium do Mukačeva. 
Vrátil se na počátku války. Od roku 1940 žil 
v Brně. Za války se tam Zykmund s Lacinou 
spřátelili s básníkem Ludvíkem Kunderou, 
fotografem Milošem Korečkem a následně 
– opět Teigeho přičiněním – se seznámi-
li s názorově spřízněnými pražskými malíři 
Josefem Istlerem, Otto Mizerou, Václavem 
Tikalem a se spisovatelem Zdeňkem 
Lorencem. Fakticky začala Skupina Ra exi-
stovat až po osvobození výstavní aktivitou 
a účastí na Mezinárodní konferenci revoluč-
ních surrealistů v Bruselu. Po roce 1948 však 
byla její činnost zakázána a jednotliví členo-
vé museli ve své tvorbě pokračovat solitérně.
V letech 1948–1952 působil jako scénáris-
ta, výtvarník i režisér v oblasti animované-
ho a loutkového filmu. Po zrušení brněn-
ského studia začal působit na tamní uni-
verzitě, následně v letech 1960–1972 vedl 
katedru výtvarné výchovy na FF Univerzity 
Palackého v Olomouci, kde se habilitoval, 

souběžně učil v letech 1960–65 na Vysoké 
škole výtvarných umení v Bratislavě. Od roku 
1952 byl mimořádně publikačně činný. Patřil 
k předním výtvarným kritikům šedesátých 
let. Kromě teoretických statí, esejí a recenzí 
napsal kolem stovky katalogů a vydal pat-
náct knižních titulů. Od roku 1972 až do 
své smrti byl zakázaným autorem, nemohl 
vystavovat a teoretické texty publikoval pod 
cizími jmény.
Raná Zykmundova tvorba se utvářela pře-
devším pod vlivem dalíovského surrealismu. 
V průběhu čtyřicátých let jeho předcho-
zí veristický projev ustoupil expresivnější 
malbě. Po dlouhé odmlce pak v sedmde-
sátých letech vytvořil celou řadu maleb, 
kreseb, grafik, koláží, asambláží a také něko-
lik filmů. Navazoval na pop-art, informel, 
ve svých experimentech byl předchůdcem 
pozdějších známých autorů (A. Masson, 
H. Hartung) a tendencí.
Veřejnosti zůstala dlouho neznámá jeho 
osobitá fotografická tvorba. Zykmund byl 
průkopníkem „akční“ či aranžované fotogra-
fie, netradičních fotomontáží. Vytvořil něko-
lik souborů, mezi nimiž výsadní postavení 
zaujímají cykly Řádění, realizované v byto-
vých prostorách spolu s Milošem Korečkem. 
Autoři se stali přímými předchůdci happe-
ningů, akcí a performancí pozdějších let.
V posuzovaném obrazu „Slavení jara II“ se 
zrcadlí všechny charakteristické rysy malí-
řova tehdejšího projevu a jeho vnitřního 
založení. Okolní svět nazíral prizmatem 
zjitřených, psychicky nadsazených vjemů. 
Proto se na plátně vyjadřoval prostřednic-
tvím sugestivních deformací a metafor. 
Základním konstrukčním principem posu-
zovaného obrazu je dynamické prolínání 
polo-věcných a polo-figurálních tvarů. Pod 
malířovým štětcem se tu v rozhoupaném 
rytmu bohatého členění zrodil obraz svébyt-
ného lyrismu, zbásněné téma příchodu jara, 
vyřčené v neobvyklém citovém zvroucnění 
a rozechvění.
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MIMOŘÁDNÁ 
NABÍDKA 
SVĚTOVÉ 

MALÍŘSKÉ 
TVORBY

Aukce Topičův salon Praha
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29.

Giacometti Alberto (1901–1966)

Stojící žena
kolem 1950
kresba kuličkovým perem, novinový papír
17 × 4,5 cm
sign. nezjištěna

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

250 000 Kč

provenience:
• sbírka amerického spisovatele Jamese Lorda (1922 Englewood, New Jersey, USA – 2009 Paříž), autora několika knih včetně 

biografií Alberta Giacomettiho a Pabla Picassa

reprodukováno a vystaveno:
• Alberto Giacometti. Zeichnungen, druckgraphische Unikate und Ergänzungen zum Werkverzeichnis der Druckgraphik von Lust. 

Galerie Klewan, Mnichov, 17. 4. – 21. 6. 1997, reprodukováno v katalogu, str. 74

vystaveno:
• Galerie Georg Nothelfer, Berlin; Karl & Faber Kunstauktionen, Mnichov

BRILANTNÍ STENOGRAFICKÁ KRESBA 
JEDNOHO Z NEJVĚTŠÍCH TVŮRCŮ 20. STOLETÍ
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Posuzované dílo „Stojící žena“ je originální, v našem prostře-
dí velmi vzácnou a zcela typickou komorní kresebnou prací 
Alberta Giacomettiho, jednoho z nejvýznamnějších tvůrců 
dvacátého století a také jednoho z nejdražších umělců 
současnosti. V roce 2010 na aukci v Londýně dosáhla jeho 
socha „Kráčející muž“ částky 65 milionů liber (tehdy 1,9 
miliardy korun) a stala se ve své době čtvrtým nejdražším 
dílem na světě a absolutně nejdražším dílem prodaným 
v aukci. O čtyři roky později se v newyorské aukci prodala 
jeho socha „Kočár“ za 101 milionů dolarů (tehdy 2,24 mili-
ardy korun).
Giacometti se narodil ve Švýcarsku, podstatnou část svého 
tvůrčího života však spojil s Paříží. Přátelil se a spolupracoval 
s Joanem Miró, Maxem Ernstem, Pablem Picassem či André 
Bretonem. Proslavily ho především existenciálně naléhavé 
protáhlé figury vznikající po druhé světové válce, neméně 
závažná jsou jeho díla z meziválečného období, kdy patřil 
k jádru pařížské avantgardy. Giacomettiho umělecký záběr 
byl velmi široký – ač nejznámější jsou jeho sochy, také 
maloval, kreslil a vytvářel grafiku. Už ve své době inspiroval 
mnoho autorů, včetně českých a slovenských.
Giacometti, jehož Jean-Paul Sartre označil za jednoho 
z nejdůležitějších existencionalistických umělců, odmítal 
tvořit realisticky, protože mezi uměním a skutečností shle-
dával příliš velkou propast. Jeho dílo je specifické a snad-
no rozpoznatelné. Výrazné figury jsou protažené až do 
předimenzované vertikály. Autor v nich zredukoval hmotu 
na samotnou hranu vizuální uchopitelnosti. Mimořádně 
sugestivně reflektují sochařův cit pro křehkost a zranitel-
nost lidského bytí.
Alberto Giacometti se narodil roku 1901 v Borgonovu, ves-
ničce nedaleko Stampy v italské části Švýcarska. Jeho otec, 
Giovanni Giacometti, byl uznávaným impresionistickým 
malířem. Alberto studoval nejprve na Akademii výtvar-
ných umění v Ženevě, aby se krátce poté zapsal na tamní 
Uměleckoprůmyslovou školu, obor sochařství. V roce 1922 
přijíždí do Paříže, přihlašuje se na Académie de la Grande 
Chaumière pod vedením sochaře E. A. Bourdella, kde setr-
vá pět let. V roce 1927 se usadí v ateliéru v ulici Hippolyte 
Maindron na Montparnassu, který už neopustí. Podléhá 
vlivu H. Laurense, J. Lipchitze, C. Brancusiho, afrického 
umění a kykladských soch. Opouští figuru a vytváří objekty, 
které nazývá „konstrukce“ nebo „kompozice“.
Na počátku třicátých let se setkává s André Bretonem 
a Salvadorem Dalí, stává se členem surrealistické skupiny 
a bude se napříště podílet na jejích výstavních i vydavatel-
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ských aktivitách. Vytváří onirické a erotické 
sochy. Na přelomu let 1932–1933 má první 
samostatnou výstavu v galerii Pierre Colle 
v Paříži. Účastní se výstavy Poesie 1932 uspo-
řádané Spolkem výtvarných umělců Mánes 
v Praze. V roce 1934 pracuje na své poslední 
surrealistické plastice a začíná modelovat 
hlavy. Poté, co ho André Breton vyloučí ze 
surrealistické skupiny, ztrácí mnohé přátele. 
Začíná se stýkat s novým okruhem umělců 
– malíři Balthusem, Hélionem, Gruberem, 
Derainem.
V letech 1940–1941 přestává využívat model, 
začíná znovu a znovu zpaměti pracovat na 
ženském aktu, který se postupně redukuje, 
až úplně zmizí. Na počátku druhé poloviny 
čtyřicátých let se při klíčovém zážitku v kině 
Actualités proměňuje jeho vnímání reality. 
Rodí se nový sochařský styl hieratických, 
ztenčených soch. V katalogu „La Recherche 
de l´Absolu“ (1948) ho Jean-Paul Sartre nazý-
vá existencionalistou.
Padesátá léta představují velmi plodné obdo-
bí ve všech směrech jeho tvorby. Realizuje 
velké souborné výstavy v Londýně, v New 
Yorku, Bernu, ve francouzském pavilónu na 

Benátském Bienále. Seznamuje se s americ-
kým spisovatelem Jamesem Lordem, auto-
rem své příští biografie (vyd. 1983). Stává 
se světově proslulým, je finančně zajištěn, 
ale nijak nemění styl svého života. Obdrží 
velkou cenu Carnegie v Pittsburghu, vel-
kou cenu sochařství na benátském Bienále, 
Guggenheimovu Velkou mezinárodní cenu 
malířství, Velkou národní uměleckou cenu 
Francie. Umírá na počátku roku 1966 v kan-
tonální nemocnici v Churu na srdeční sla-
bost.
Posuzované dílo „Stojící žena“ nenechá niko-
ho na pochybách ohledně svého autorství. 
Představuje brilantní „stenografickou“ kres-
bu, která přesně charakterizuje Giacomettiho 
vrcholný tvůrčí výraz. Ženu ztvárňoval 
Giacometti vždy nehybnou a muže kráčící-
ho. Hrubý, rozrušený povrch soch tu zastu-
puje nervní, črtaná linie, důsledně vyplňující 
figurální tvar ve statické, jakoby zkamenělé 
pozici, protažený jako obvykle do předimen-
zované vertikály. Zatímco hieratická forma 
upomíná až na staroegyptské sochy, novino-
vý papír, na němž je provedena, ji neklamně 
situuje do současného světa.
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30.

Luce Maximilien (1858–1941)

Koupání – Dítě ve vaničce (Le bain du bébé)
olej, karton
19,5 × 25,5 cm
sign. PD Luce

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

165 000 Kč

uvedeno a reprodukováno:
• (soupis díla) Jean Bouin-Luce – Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Catalogue de l óeuvre peint, Tome II (sv. II), Paris, Edition 

JBL, 1986, č. 667, s. 168
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Posuzovaný obraz „Koupání – Dítě ve vanič-
ce (Le bain du bébé)“ je originálním, typic-
kým, výtvarně delikátním dílem Maximiliena 
Luceho, významného francouzského malí-
ře a grafika, autora, který spolu s Georgem 
Seuratem a Paulem Signacem bývá považo-
ván za jednoho ze zakladatelů pointilismu. 
Musée d'Orsay ho zařadilo mezi „nejlepší 
představitele neoimpresionistického hnutí“. 
V jejich rámci patřil Luce k nejproduktiv-
nějším, vytvořil přes dva tisíce olejomaleb 
a srovnatelně velké množství prací na papí-
ře. Navzdory četným výstavám ve Francii 
byla jeho tvorba v zahraničí „objevena“ až 
retrospektivní výstavou na Manhattanu 
(Wildenstein & Company) v USA roku 1997.
„Prostý, upřímný muž s výrazným talentem,“ 
tak charakterizoval Luce kritik Félix Fénéon, 
hlavní dobový mluvčí a propagátor neo-
impresionismu. Luce se narodil roku 1858 
v Paříži v chudé rodině. V raném věku se učil 
u dřevorytce Henri Theophila Hildebranda. 
V roce 1876 se nechal zaměstnat v dílně 
Eugèna Fromenta, jemuž asistoval při tvorbě 
rytin pro četné zahraniční publikace a s nímž 
také v roce 1876 odjel na pracovní cestu do 
Londýna. Po návratu roku 1879 sloužil čtyři 
roky v armádě a následně studoval umění 
na Académie Suisse a v ateliéru Caroluse-
Durana. Ve společnosti Lea Gaussona 
(1860–1944) a Emila-Gustava Peduzziho 
(Cavallo-Peduzzi; 1851–1917), které poznal, 
když pracoval u Fromenta, začal malovat 
krajiny v okolí Lagny-sur-Marne. Na Salonu 
des Indépendants v Paříži poprvé vystavoval 
roku 1887. Jeho malba tehdy upoutala pozor-
nost nejenom kritika Félixe Fénéona, ale 
i malířů Camilla Pissarra a samotného Paula 
Signaca, který si od něj dokonce koupil obraz.
Prostřednictvím Pissarra poznal Luce něko-
lik anarchistických spisovatelů a novinářů 
a přispíval do jejich plátků „Le Père Peinard“, 
„La Révolte“ a „L’assiette au beurre“. Díky 
těmto kontaktům byl také krátce uvězněn. 
Byl označen za „nebezpečného anarchistu“, 
jehož kresby „podněcují ke vzpouře“. 

Od roku 1887 na Salonu des Indépendants 
vystavoval s neoimpresionisty každoročně. 
O tom, jaké reakce u veřejnosti i tisku divizio-
nistická technika vyvolávala, svědčí nejeden 
novinový referát: „…Mezi sedmi či osmy plát-
ny od pana Luceho zaujala nás vskutku ohro-
mující žena při koupeli. V jaké zemi, dobrý bože, 
žijí ženy takové barvy pleti? Doufejme v zájmu 
onoho malíře, že našel-li k ránu ženu svou 
v záchvatu podobné nemoci, vzdor svému 
zaujetí pro impresionismus vyhledal urychleně 
lékaře. Poněvadž vskutku už by měla namále. 
Dle našeho mínění mohla být chudák žena sti-
žena snad jedině žlutou zimnicí.“ (La Lanterne, 
21. 3. 1890, Salon nezávislých. Šestý ročník 
výstavy)
Luce se však seuratovským dogmatic-
kým pointilismem nikdy nenechal svázat 
a postupně přešel k volnějšímu, impresiv-
nímu rukopisu. Žánrově byla jeho tvorba 
velice bohatá, ztvárňoval krajiny, městské 
scény, figurální kompozice, vzhledem k jeho 
původu mu byla blízká i sociální témata.
V roce 1934 se stal předsedou Société des 
Artistes Indépendants, o šest let později však 
na tuto funkci rezignoval, na protest toho, 
že společnost podle pravidel vichistického 
režimu odmítala přijímat umělce židovského 
původu.
Posuzovaný obraz „Koupání – Dítě ve vaničce 
(Le bain du bébé)“ je komorním dílem plným 
něhy, kterou do něj vložil malíř v pozici otce 
malého Fréderica. Maximilien Luce ho ztvár-
ňoval od nejútlejšího dětství, aby zachytil 
zcela všední momenty, které se ukázaly tak 
vzácné (prvorozený syn zemřel v pouhém 
roce věku). Luce zde vytvořil obraz nevšed-
ního poetického kouzla, podaný typickou 
impresivní technikou plenérového lumini-
smu.
Obraz „Koupání – Dítě ve vaničce (Le bain 
du bébé)“ Maximiliena Luceho lze vnímat 
jako okouzlující hymnus na mateřskou lásku, 
evokující hlubokou intimitu, která sjednocu-
je matku s dítětem, a reflektující dobovou 
novou jemnost.
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31.

Lhote André (1885–1962)

Le Port de Bordeaux
akvarel, karton
30 × 47 cm
sign. PD A. Lhote

na rubu štítek s popisem díla

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

350 000 Kč

provenience:
• Stiébel, Art moderne, Paříž, 1970 (faktura přiložena)
• přiloženo potvrzení autenticity od umělcovy ženy, Simone Lhote, z roku 1971
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Posuzovaný akvarel „Přístav v Bordeaux“ je 
autentickým, stylově výrazným, velmi typic-
kým dílem André Lhota, jednoho z nej-
slavnějších světových kubistických malířů, 
nepřehlédnutelné osobnosti Pařížské školy, 
významného pedagoga a uměleckého kri-
tika, který podstatným způsobem přispěl 
k rozvoji teoretického rámce kubismu.
Když přijel roku 1908 jako mladý, ale sebe-
vědomý umělec z Bordeaux do Paříže, kubi-
smus byl ještě „v plenkách“. On sám měl již 
za sebou prezentace v hlavních pařížských 
salónech, jako Salon d'Automne a Salon des 
Indépendants a dychtivě se připojil ke sku-
pině radikálních umělců, k níž patřili Pablo 
Picasso, Georges Braque, Jean Metzinger 
a Albert Gleizes. Protože byl nejenom malí-
řem, ale i intelektuálem, začal se zabývat 
teorií kubismu. Přijímal jeho obecné princi-
py, ale nesouhlasil s esoterickým přístupem, 
jak ho prosazoval Albert Gleizes, a čelil mu 
vlastní, pragmatičtější verzí. Zatímco většina 
kubistů se soustředila na téma zátiší, Lhote 
aplikoval kubistické tvarosloví ve scénách 
každodenního života. První samostatnou 
výstavu měl roku 1910 v Galerii Druet. V roce 
1912 se stal členem slavné skupiny „Section 
d´or“ (Zlatý řez). Své kritické úvahy o umění 
publikoval až do roku 1940 v časopise La 
Nouvelle Revue Française, který spoluza-
kládal.
André Lhote vynikal ohromnými kulturními 
znalostmi a po první světové válce se stal 
profesorem na různých akademiích. V roce 
1922 si pak založil svou vlastní akademii 
na rue d'Odessa na Montparnassu. Vliv 
„Académie André Lhote“ na další generaci 
umělců se ukázal jako neobyčejně význam-
ný, studovali zde m. j. Tamara de Lempicka, 
Hans Hartung, Louise Bourgeois, Aurelie 
Nemours a mnoho dalších, za padesát let 

existence této školy jí prošlo asi tisíc dvě stě 
umělců. Jeho profesorská dráha byla zavr-
šena po druhé světové válce, kdy byl jme-
nován zvláštním kulturním vyslancem orga-
nizace UNESCO a s podporou francouzské 
vlády v letech 1950–51 přednášel v Egyptě. 
V roce 1952 otevřel a vedl Akademii výtvar-
ných umění v brazilském Rio de Janeiro. 
V roce 1955 byl v Paříži oceněn „Grand Prix 
National de Peinture“.
Jeho obrazy jsou součástí sbírek všech 
významných světových muzeí a galerií, 
např. Musée Nationale d'Art Moderne, Paříž; 
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Tate 
Gallery, Londýn; Muzeum umění, Stockholm; 
Musée de Petits-Palais, Ženeva; Musée des 
Beaux Arts, Bordeaux; Musée des Beaux-
Arts, Grenoble; Muzeum moderního umění, 
Chicago; Muzeum moderního umění, Los 
Angeles; ad.
Posuzovaný akvarel „Přístav v Bordeaux“ 
zachycuje Lhotovo rodné město – město, 
kde se nejprve vyučil řezbářem a později na 
tamní École des Beaux-Arts studoval dekora-
tivní sochařství, aby se nakonec rozhodl pro 
malířství a odešel do Paříže. Ztvárněné téma 
se pro autora stalo klíčové a častěji se k němu 
vracel. Monumentální obraz téhož námětu, 
namalovaný roku 1911 („Port de Bordeaux“, 
olej, plátno, 138 × 210 cm), představuje 
jedno z nejvýznamnějších Lhotových děl, 
a to jak z hlediska jeho autorského vývoje, 
tak historie kubismu. Bylo vystaveno po 
boku dalších kubistických děl od Fernanda 
Légera, Alberta Gleizese či Jeana Metzingera 
na Podzimním salonu v roce 1911.
V posuzované práci se ukázkově zrcadlí 
Lhotův osobitý kubistický styl plný dyna-
mismu a energie, skvěle tlumočící rušnou 
atmosféru významného francouzského pří-
stavního města.
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32.

Vaszary János (1867–1939)

Zahradní restaurace
30. léta 20. stol.
olej, plátno
47 x 60 cm
sign. PD Vaszary J.

odborná expertiza  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

350 000 Kč

V DUCHU FRANCOUZSKÉ 
MALÍŘSKÉ TRADICE 
ČISTÉ VÝTVARNOSTI
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Posuzovaný obraz „Zahradní restaurace“ je dle mého názoru auten-
tickým, fauvisticky laděným, velmi typickým dílem Jánose Vaszaryho, 
vynikajícího koloristy, malíře a grafika, který si zaslouží přední místo 
v dějinách maďarského umění dvacátého století. Jeho bohatá ima-
ginace a citlivost na moderní umělecké trendy mu vynesly uznání 
v průběhu celé tvůrčí dráhy. Nebál se experimentu a ve svém umě-
leckém vývoji prošel řadou dobově aktuálních stylů, od secese, přes 
postimpresionismus až k fauvismu. Pobyt v Paříži a blízkost k okruhu 
umělců tzv. École de Paris na něj měly zásadní vliv.
János Vaszary se narodil roku 1867 v maďarském Kaposváru. Své 
umělecké vzdělání zahájil studiem na Maďarské akademii výtvarných 
umění v Budapešti pod vedením Jánose Greguse. Poté se zapsal na 
Uměleckoprůmyslovou školu k Bertalanu Székelymu. Následně se pře-
stěhoval do Mnichova, kde navštěvoval tamní Akademie der bilden-
den Künste. V roce 1889 zakotvil v Paříži, kde studoval na Académie 
Julian. Následovaly tři roky v Římě a opětovný pobyt v Paříži v letech 
1893–1894. Ačkoli se Vaszary později zapojil do nejvýznamnější stře-
doevropské umělecké kolonie Nagybánya, kde přesunul těžiště svého 
zájmu k maďarskému lidovému umění, jeho hlavním inspiračním 
zdrojem zůstali především francouzští mistři. V roce 1902 se stal jedním 
ze zakladatelů umělecké kolonie v Szolnoku. V roce 1905 absolvoval 
studijní cestu po Itálii a Španělsku a v roce 1911 navštívil Benátky 
a Florencii. Během první světové války byl válečným korespondentem 
na srbské frontě.
Významné je také autorovo učitelské působení. V roce 1920 se stal 
profesorem na Maďarské akademii výtvarných umění, kde vyučoval 
až do svého penzionování v roce 1932. Byl profesorem, který vždy 
podporoval avantgardní trendy a podněcoval studenty ke stylové 
experimentaci. Spoluzaložil několik uměleckých sdružení, včetně Nové 
společnosti výtvarných umělců „Képzőművészek Új Társasága“ (KÚT).
Vaszaryho styl prodělal několik zásadních proměn. V jeho raných dílech 
dominovala secese, vytvářel v tomto duchu také plakáty, inspirované 
maďarským lidovým uměním. Pod vlivem Bastiena- Lepage a Puvise 
de Chavannes rozvíjel realistický žánr. Zaujal ho také impresionismus 
a posléze fauvistická malba Matissova, Derainova či Dufyho. Od roku 
1910 často pobýval ve svém venkovském ateliéru v Tata.
Posuzovaný obraz „Zahradní restaurace“ je nesen v duchu toho nejlep-
šího z francouzské malířské tradice „čisté výtvarnosti“ a akcentovaného 
kolorismu. Jednotlivé prvky obrazové kompozice jsou podány suve-
rénním, znakovitým, místy doslova „kreslířským“ dotykem štětce, evo-
kujícím svěžest a smyslovou pohodu. Uvádí se, že Vaszaryho okouzlení 
bezstarostnou atmosférou přímořských letovisek bylo určitou formou 
pozdní reakce na hrůzy, kterých byl svědkem za první světové války.
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Getulio Alviani je jeden z nejvýznamnějších 
světových umělců 60tých let. Jeho eklektic-
ká kariéra umělce zahrnuje mnoho různých 
přístupů: od programového a optického 
umění až po grafický design a architekturu, 
od výzkumu po aktivní kulturní propagaci, 
od průmyslového designu až po kurátorství.
Getulio Alviani byl jedním z nejvýznam-
nějších umělců konstruktivismu v 60. a na 
počátku 70. let. Patřil rovněž mezi velké 
průkopníky Optického umění, Kinetického 
umění a Computer Artu ve světě. Getulio 
Alviani byl blízkým přítelem Josefa Alberse, 
Piera Manzoniho, Lucia Fontany, Konrada 
Wachsmanna, Maxe Billa nebo Milana 

Dobeše, kteří spolu s ním při vývoji teo-
retických a praktických prostorů Bauhausu 
podněcovali uměleckou inovaci a tvůrčí 
práci vědeckým směrem. Toto umění bylo 
založeno na estetické práci na rozšiřování 
oblasti vnímání a ověřitelnosti řešení pro-
blémů. Alviani se přes čtyřicet let věnoval 
výzkumu materiálů a jejich možnosti použití 
ve výtvarném umění. Díky chápání materiálů 
a vizuální znalosti z průmyslové oblasti začal 
v šedesátých letech 20. století s výrobou jeho 
prvních děl z hliníku, která najdeme ve všech 
významných sbírkách moderního umění.
V roce 1964 byl Alviani pozván na Benátské 
Bienále. Jeho práce zde byly opět zařaze-
ny v letech 1984, 1986 a 1993.Roku 1965 se 
Alviani zúčastnil The Responsive Eye v MoMA 
v New Yorku a v roce 1968 byl pozván do 
Kasselu na Documenta 4.
Alviani vystavoval rovněž na Milánském trie-
nále, na bienále v Buenos Aires i na Římském 
kvadrienále.
Nabízené dílo je výjimečnou ukázkou 
Alvianiho tvorby z 60tých let uvedené 
v seznamu děl pod pořadovým číslem 6057 
a zakoupené přímo z výstavy G. Alvianiho na 
Documentě v Kasselu v roce 1968.

33.

Alviani Getulio (1939–2018)

Povrch s vibrační texturou
1966
asambláž, hliníkové desky, deska
112 × 56 cm
sign. na rubu Alviani, na autorském štítku 
Alviani, autorské razítko

na rubu autorský štítek s popisem díla, 
raztíko a štítek Valmore Stulio d'Arte – 
Vicenza s popisem díla

800 000 Kč

provenience:
• soukromá sbírka Modena
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34.

Wilding Ludwig (1927–2010)

Bez názvu
1965
opticko-kinetický objekt 10/20
38 × 38,5 cm
sign. UD Wilding 65

40 000 Kč

Fenomén op-artu a kinetického umění Ludwig Wilding 
pracoval především s myšlenkou, že prvotní zrakový 
vjem ve spojení s rozumem či s vizuální a pohybovou 
pamětí člověka může působit nepravděpodobně, vyvo-
lává pocit pohybu, proměny či velké hloubky reliéfní 
struktury. Dlouhodobě utvářené smyslové zkušenosti 
a návyky diváka mohou stát v kontrastu k viděnému 
jevu, což vnímatele silně znepokojuje.Metodologicky 
vedená, inovativní tvorba vychází z detailního zkoumání 
geometrických struktur v rovině zrakové percepce.
Sám autor často hovoří o tzv. „irritating art", znepokoji-
vém umění.
Wildingovy reliéfní struktury vždy souvisí s prostorovým 
viděním, dimenzí skutečné a iluzorní hloubky. 
Od roku 1960 je Ludwig Wilding v úzkém kontaktu se 
světoznámou skupinou GRAF – Group de recherche d´art 
visuele (F. Morellet, J. Le Parc, F. Sobrino, J. Stein, Yvaral…), 
jejíž členové se zaobírají optokinetikou, stává se členem 
uskupení Nové tendence (Nouvelle Tendance) a účastní 
se i jejich společné výstavy v Museé des Arts décoratifs, 
Paříž, 1964. V následujícím roce (1965) vystavuje v galerii 
Denise René v Paříži.
Nabízené dílo je skvělou ukázkou jeho rané tvorby.

FENOMÉN OP-ARTU 
A PROSTOROVÉHO VIDĚNÍ
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35.

Glattfelder Hans Jörg (1939)

PYR 101
1969
reliéf, polystirol
70 × 70 cm
sign. na rubu Hans J. Glattfelder 1969

na rubu autorské razítko s popisem díla a štítek výstavy

220 000 Kč

vystaveno:
• Gimpel and Hanover Galerie, Zürich, 1972

Hans Jörg Glattfelder pochází z Curychu. Svá 
studia zahájil na místní univerzitě. Věnoval se 
právu, dějinám umění a archeologii. Po krát-
kém studiu na Academia v Římě se usadil ve 
Florencii.
V začátcích tvorby byly jeho obrazy ovliv-
ňovány přísnými geometrickými pravidly, 
curyšského konkrétního umění, která oso-
bitě interpretoval ve světle rané renezance.
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 „neeukli-
dovské metafory“. Ve stejném roce se také 
seznámil s filozofem H. H. Holzem, který 
mu připomněl sociální implikace konstruk-
tivistického umění. To byl začátek trvalé-
ho dialogu mezi těmito muži, který vedl 
Glattfelderovu pozornost k možnému vzta-
hu mezi uměním a vědou.
Zde hodnocené dílo vzniklo jako součást 
autorovy tvorby tzv. Pyramidálních reliéfů 
tzv.: PIRů v období let 1967–1975. V těch-
to dílech převládá vysoká strukturovanost 
a barevnost. Hlavní téma je přenést vnímá-
ní prostoru do centra pozornosti. Zdánlivě 
obyčejný prostor, který známe, obýváme 
a pohybujeme se v něm se v kontextu strikt-
ního uvažování stává stejně mysteriózní jako 
čas. Toto procitnutí, tento pocit úžasu umož-
ňuje, aby se dílo odhalilo každému, kdo se 
na něj skutečně dívá. A otevírá se mu tak 
prostor pro reflexi vnímání. Zejména vlastní-
ho vnímání prostoru.

DIALOG MEZI UMĚNÍM  
A VĚDOU
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Zakladatel revoluční skupiny Gruppo N 
v šedesátých letech, Alberto Biasi, byl jed-
ním z prvních a nejvýznamnějších tvůrců 
kinetického umění a op-artu v Itálii. Jeho 
díla byla na pokraji dvojrozměrnosti a troj-
rozměrnosti.
Biasiho živé geometrické práce se vyzna-
čují matematickou precizností a propraco-

vanou symetrií, která nabízí iluzorní pocit 
pohybu i v případě, že dílo zůstává naprosto 
nehybné. Jako zakládající člen, již zmíněné 
avantgardní umělecké skupiny Gruppo N 
byl Biasi ovlivněn hnutím Dada a byl jedním 
z prvních, kdo zkoumal možnosti optických 
iluzí v malbě i sochařství.
V sedmdesátých letech pracoval Biasi na tzv. 
Politipi – cyklu, jemuž se věnoval až do deva-
desátých let. Pro tento cyklus je charakteris-
tické překrývání barev na několika úrovních 
a vícenásobné prokládání pásků, 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 skupiny 
Gruppo N na Bienále v Benátkách a roku 
1965 jej pozvala MoMA (New York) na legen-
dární výstavu Responsive Eye.
Jeho díla jsou součástí prestižních veřej-
ných a muzejních sbírek v Itálii i v zahra-
ničí. Včetně MoMA v New Yorku, Národní 
galerie moderního umění v Římě a Ermitáž 
v Petrohradě.

36.

Biasi Alberto (1937)

Politipo 348
1974
opticko-kinetický reliéf, asambláž, textilní pásky, hřebíčky
59 × 59 cm
sign. na rubu Alberto Biasi 1974

na rubu popis díla autorem, razítko archivu autora s reg. č. POL 348

220 000 Kč

ZAKLADATEL AVANTGARDNÍ SKUPINY 
GRUPPO N
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37.

Fusi Walter (1924–2013)

042/75
1975
akryl, plátno
120 × 120 cm
sign. na rubu 1975 / Fusi

na rubu popis díla autorem

95 000 Kč

Walter Fusi byl jedním ze zakladatelů italské-
ho Klubu Konkretistů. Po ukončení studia na 
Academii di Belle Arti ve Florencii se připojil 
k tehdejšímu avantgardistickému, neformál-
nímu hnutí Itálie. V následujících letech se 
Fusi rozloučil s neformálním obsahem a jako 
svoji další cestu si zvolil již jen geometrickou 
abstrakci. Od roku 1965 do poloviny 70. let 
se spolu s hlavními představiteli Op-Artu 
pokoušel implementovat trojrozměrné 
objekty na plátno. Tato forma konkrétního 
umění mu vynesla řadu národních a mezi-
národních uměleckých cen.
V roce 1979 se Fusi přestěhoval do Florencie. 
Od té doby byly jeho obrazy formovány 
symbiózou jeho dvou předchozích tvůrčích 
směrů. Ve své malbě tak kombinoval instink-
tivní prvky neformálního hnutí s formálním 
jazykem geometrické abstrakce. Výsledkem 
této práce byla intenzivní díla kombinovaná 
s typickým rozložením znaků, gest a geome-
trických tvarů.
Předkládané dílo patří do Fusiho nejceněj-
šího období první poloviny 70tých let, kdy 
obdobně jako u nás Zdeněk Sýkora, nebo ve 
světě Victor Vasarely hledají ve zjednudušo-
vání tvarů základ nového vnímaní prostoru 
i světa.
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Manfred Mohr podobně jako jeho česká 
alternativa Zděněk Sýkora jedním ze zakla-
datelů počítačového a digitálního umění. 
Jeho dílo se vyznačuje radikálně racionální 
konstrukcí a rozkladovou složitostí vycházejí-
cí z mnohavrstevnatosti rozkladu základních 
tvarů. Již jeho první experimenty v „počítačo-
vém umění“ se vyznačovaly jasným osobním 
stylem. Brzy objevil krychli jako vzrušující 
téma, které změnil ve svůj zdroj nekonečné-
ho nového objevování a inspirace tím, že sle-
doval krychli z různých dimenzí a pohledů.
Mohrova kariéra začíná v New Yorku, kdy 
jako jazzový hráč na saxofon objevuje kouz-
lo náhody a improvizace. Poté, co poprvé 
objevil počítač a použil jej jako nástroj k rea-
lizaci svých myšlenek začal transformovat 
tóny hudby v linie. Chtěl vytvořit komplex-
ní a překvapivé obrazy jasné a průhledné 
základní struktury. Algoritmický popis toho, 
co chce ukázat, je přesně prostředkem, jak 
toho dosáhnout. V algoritmu popisuje zcela 
určenou strukturu, která, když se provádí 
s pseudonáhodnými čísly.
Mohr postupně zkoumal pracovní fáze 
a zkoumal vícerozměrnou kostku jako zdroj 
estetických procesů. Krychle a hypercube ho 

však nezajímají jako matematické objekty. 
Používá je jako zdroj vizuální složitosti. Ve své 
odhodlání k myšlence racionálně určeného 
experimentu lze Mohrovo umění ve své 
přísnosti porovnat s uměním Josefa Alberse 
či Francois Moreletta.
Díla Manfreda Mohra jsou zastoupena 
napříkad v Centre Pompidou, Paris; ZKM | 
Center for Art and Media, Karlsruhe; Joseph 
Albers Museum, Bottrop; Mary and Leigh 
Block Museum of Art, Chicago; Victoria 
and Albert Museum, London; Ludwig 
Museum, Cologne; Wilhelm-Hack-Museum, 
Ludwigshafen; Kunstmuseum Stuttgart, 
Stuttgart; Stedelijk Museum, Amsterdam; 
Museum im Kulturspeicher, Würzburg; 
Kunsthalle Bremen, Bremen; Musée d'Art 
Moderne et Contemporain, Strasbourg; 
Daimler Art Collection Berlin / Stuttgart; 
Musée d'Art Contemporain, Montreal; The 
Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv; Espace D'Art 
Concret (EAC), Mouans-Sartoux; Museum 
für Angewandte Kunst, Cologne; Borusan 
Art Collection, Istanbul; McCrory Collection, 
New York; Esther Grether Collection, Basel; 
Thoma Art Foundation, Chicago a mnohých 
dalších.

38.

Mohr Manfred (1938)

P 225/G – konvolut 4 ks
1978–1979
4× akryl, plátno
4 ks 40 × 40 cm
sign. 4× na rubu Mohr 78/79

na rubu 4× název díla autorem a štítek Collection Véronique et Pierre Riverin

120 000 Kč
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39.

LeWitt Sol (1928–2007)

Asymmetrical Pyramid
1985
kvaš, karton
38 × 57 cm
sign. PD LEWITT 85

přiložen certifikát pravosti

550 000 Kč

provenience:
• soukromá sbírka, Paříž – zakopeno z Galleria Studio G7 Bologna

Americký sochař, malíř a kreslíř Sol LeWitt 
původem z Conecticatu, z rodiny rusko-
-židovských emigrantů, se v roce 1953 pře-
stěhoval do New Yorku, kde se seznámil 
a oblíbil si abstraktní expresionismus – směr, 
který pomáhal formovat celou LeWittovu 
uměleckou tvorbu i jeho umělecké smýšlení.
Sol LeWitt je dnes považován za jednoho 
z nejvýznamnějších představitelů a vůbec 
zakladatelů minimalistického a konceptuál-
ního umění. Jeho dvoj a tří dimenzionál-
ní práce sahá od nástěnných kreseb, přes 
plátna a monumentální struktury v podobě 
pyramid a věží, vytvořené jak pro galerijní 
tak i venkovní prostor.
LeWittova trojrozměrná tvorba spočívá 
v naprosté schematizaci objektů na archety-

pální tvary, jejich následné kombinaci a mul-
tiplikaci. Sol LeWitt jako první zformuloval 
pětatřicet vět o konceptuálním umění:
LeWittovy struktury a nástěnné kresby vypa-
dají na první pohled, jako by to byly pouhé 
mechanické aplikace zavedených matema-
tických systémů, avšak nejsou. Autor vytváří 
druh čisté krásy, která vychází z logického, 
ne však strnulého nebo předvídatelného 
řádu. LeWittovy práce mají velké i malé roz-
měry. Jsou naprosto samostatné, bez vztahu 
k něčemu jinému. Na jeho díla se lze dívat 
intelektuálně se snahou odhalit systém, 
nebo je brát vizuálně taková, jaká jsou.
Uvedené dílo je naprosto unikátním dílem 
a na českém trhu se doposud dílo LeWita 
v takovéto kvalitě nikdy nenabízelo.

UNIKÁTNÍ DÍLO MINIMALISTICKÉHO 
A KONCEPTUÁLNÍHO UMĚNÍ
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Emilio Scanavino se narodil v Janově 28. 
února 1922. Byl jedním z nejvlivnějších 
a nejreprezentativnějších italských umělců 
minulého století. Již v jeho ranné tvorbě 
byl patrvý vliv postcubistických tendencí, 
jejichž styl se od počátku 50. let postup-
ně mění a vyvýjí informelním směrem. Již 
v roce 1954 byl vybrán aby vystavoval na 
XXVII Benátském bienále a ihned následu-
jící rok získal cenu Graziano. Následovala 
další ocenění a významné výstavy – v roce 
1960 získal Spoletoovu cenu, Sassariho cenu, 
Valsesia cenu a ocenění Lignano. Na XXX 
Benátském bienále vystavoval již jako reno-
movaný a uznávaný umělec. V roce 1970 
obdržel Gran Premio na Bienále v Mentonu. 
V roce 1982 navzdory svému zhoršujícímu 
se zdraví pokračoval v práci a vystavoval na 

veřejných i soukromých výstavách a v roce 
1986 byl pozván na výstavu na Quadriennale 
di Roma, kterého se již nezůčastnil, jelikož 
předčasně zemřel v Miláně 28. listopadu 
1986.
Jeho díla z 50. až 70. let jsou považována za 
to nejlepší z jeho tvorby. Je v nich jasně patr-
né napětí a bolest vycházející z postupují-
cí nemoci a přitom naprostá vyrovnanost 
a klid. Ačkoli je Scanavinův styl těžko defino-
vatelný, lze ho považovat za neformálního 
souputníka, blízkého abstraktnímu expre-
sionismu a uměleckému výzkumu Hansa 
Hartunga a Georges Mathieua.
Uvedené dílo pochází ze sbírky rodiny 
Scanavino a je svou čistotou a napětím 
přesnou ukázkovou prací Scanavina z první 
poloviny 70 let.

40.

Scanavino Emilio (1922–1986)

Shůry
1975
olej, plátno
60 × 60 cm
sign. na rubu Scanavino

na rubu popis díla autorem, přiložený certifikát pravosti

240 000 Kč

provenience:
• soukromá sbírka Miláno

publikováno:
• 2000, C. Pirovano, Scanavino. Catalogo generale, Electa, Milano, n. 1975-124, p. 616

ZAKLADATEL ITALSKÉ 
INFORMELNÍ ABSTRAKCE
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41.

Le Parc Julio (1928)

Zkroucené tvary – součást tématu z roku 1967
2018
mechanický objekt 25/80
80 × 32 × 17 cm
sign. na rubu na autorském štítku Julio Le Parc

na rubu autorský štítek s popisem díla

120 000 Kč

Julio Le Parc – světoznámý umělec a průkop-
ník kinetického umění a Op Artu. Jeho dílo 
je založeno na optice, iluzích, nedokonalosti 
lidského zraku a zrcadlení povrchů.
„Pohyb byl ideálním řešením … a když jsem 
viděl, že mi světlo může nabídnout řešení 
a zároveň mi umožnit pokračovat ve své práci, 
soustředil jsem se již jen něj.“
Julio Le Parc se narodil v roce 1928. Studoval 
na Akademii výtvarných umění v Buenos 

Aires a poté se v roce 1958 přestěhoval 
do Paříže. V roce 1960 spolu s Françoisem 
Morelletem, Franciscem Sobrinem, Yvaralem 
a dalšími vytvořil Le Parc skupinu GRAV 
(Groupe de Recherche d 'Art Visuel). Umělci 
GRAV přidali ke světlu i prvek pohybu, aby 
změnili čas a prostor a zapojili diváky vizuál-
ním i fyzickým způsobem.
Zatímco Le Parc je známý tím, že vytváří 
dílo, které se silně opírá o teorii a abstrakci, 
během své kariéry se zabýval rozpadem 
struktur, které podporují rozdíly mezi umě-
ním a společností. Běžně používal dotazníky 
k získávání informací od veřejnosti o jejich 
myšlenkách a úvahách o moderním a avant-
gardním umění. 19. dubna 1966 umělci GRAV 
zorganizovali v Paříži Une Journée dans la 
rue (Den na ulici). Veřejný projekt vyzval 
kolemjdoucí k procházce a interakci s různý-
mi projekty. V jednom z několika manifestů, 
které vytvořil GRAV, Le Parc píše o „transfor-
mační roli umělce, od individuálního tvůrce 
k jakémukoli aktivátoru, který lidi přenese přes 
jejich závislost a pasivitu“.
Nabízené dílo je autorovým návratem 
k samotnému počátku jeho tvorby. Jedná se 
o projekt pohybujícího se optického stroje 
sestrojeného na základech projektu z roku 
1962, který vystavoval v kultovní galerii Op 
Artu v Paříži – Denise Rene.

150

Autor s nabízenou položkou.
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42.

Perez-Flores Dario (1936)

Prochromatique 1073
2018
akryl na plátně, kov
100 × 100 × 10 cm
sign. na rubu Dario Perez-Flores 2018

240 000 Kč

provenience:
• soukromá sbírka Gent

Dario Perez Flores pochází z Venezuely, kde 
začal svou uměleckou kariéru, roku 1961. Od 
roku 1970 žije a pracuje v Paříži, kde získal 
stipendium a studoval dějiny umění. V sou-
časnosti patří mezi přední představitele op-
-artového a kinetického umění.
Velký vliv na Floresovu tvorbu mělo setká-
ní s Frankem Popperem, který se zabýval 
kinetickým uměním. Roku 1970 Perez Flores 
vytváří, na základě vztahu s Popperem, své 
první kinetické práce s vertikálním pohybem 
– sochy z plexiskla, s vyměnitelnými mobil-
ními prvky, tyto prvky budou mít význam 
i v jeho pozdější tvorbě.
V roce 1973 představil Flores své první relié-
fy, motorové pohyblivé nitě, jejichž bílé linky 
se pohybovaly současně svisle i vodorovně 
na tmavém pozadí, čímž vznikl zajímavý pro-
storový vztah. Tato díla se stala pro Florese 
klíčová, avšak pracoval pouze s kontrasty 
černé, bílé a škálou šedí. Frank Popper roz-

poznal hodnotu Floresových děl, která ozna-
čil za „neuvěřitelně dynamické sestavy.“ Avšak 
podotknul, že jejich dynamika by se posílila 
bude-li Flores aplikovat barvy.
Od osmdesátých let až do současnosti vytvá-
ří Dario Peres Flores bohatou „barevnou gra-
matiku“. Představuje tzv. Prochromatiques – 
umělecká díla odvozená z jeho experimentů 
s mobilními prvky z předchozí etapy. Pozadí 
těchto děl mají opakující se prvek, tvořený 
barevným stupňováním bílé a černé, které je 
střídavě vyplněno barevnými pruhy. V kon-
trastu s takovýmto pozadím pak nacházíme 
bohaté tělo tvořené barevnými tyčinkami, 
které dodávají dílu rovnováhu a zároveň 
vytváří chromatické odpovědi na pozadí 
– a to kontrastem nebo podobností s ním. 
Výsledný zážitek pak záleží na divákově úhlu 
pohledu, ze kterého dílo pozoruje, ale záro-
veň i na jeho vlastních pocitech, se kterými 
k dílu přistupuje.

EXPERIMENT BAREVNÉ GRAMATIKY 
S MOBILNÍMI PRVKY
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43.

Hornig Günther (1937–2016)

Bez názvu
1980
asambláž, olej, cement, hřebíky, provaz
35 × 44 cm
sign. na rubu GHornig 80

90 000 Kč

provenience:
• významná sbírka Berlín

Vizionářské myšlenky německého umělce 
Günthera Horniga, který dnes stojí vedle 
velikánů Gunthera Ueckera, Imi Knoebela 
či Hermanna Glöcknera, vznikaly v odlou-
čení v malém atelieru na pokraji Drážďan, 
kde také studuje například s Gerhardem 
Richterem.
Jeho práce se vždy snažila vytvořit dialog 
mezi konstruktivismem a dekonstrukti-
vismem, impresionismem a expresionis-
mem. Mezi kubismusmem a futurismus-
mem, stejně jako přímou malbou a infor-
melem po roce 1945.
Hornig tyto styly moderny neustále 
a záměrně zpochybňoval. Jeho struktu-
rální obrazy a křehké věže jsou zároveň 
odkazem na velké konstruktivisty 20. sto-
letí: Tatlina, Maleviche, El Lissitzkeho, 
Nauma Gabo, Moholy-Nagye, Josefa 
Alberse, Mondrian či De Stijl jako celek.
Od 70. let 20. století sleduje malíř a sochař 
Hornig chaos a pořádek každodenních, 
často i mystických životních principů – do 
tohoto období spadá i nabízený obraz 
amorfního materiálu překrytého šňůra-
mi politými cementem a barvou, který 
vytváří jedinečný chaotický celek. Pro 
český trh se jedná o naprosto unikátní 
dílo autora jehož cena bude v nejbližších 
letech výrazně stoupat.
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44.

Nowacki Andrzej (1953)

Bez názvu
2000–2002
asambláž, olej, sololit
54 × 54 cm
sign. na rubu A. Nowacki 19. 09. 2000-2

80 000 Kč

Andrzej Nowacki je polský op-artový výtvar-
ník, jehož díla vytvářejí otevřený prostor 
založený na iluzi barev a imaginární hloubce. 
Rozhodující vliv na Nowackého dílo mělo 
setkání s Henry Stazewskim – představi-
telem abstraktní geometrie a avantgardy 
v Polsku – v osmdesátých letech.
Dnes jsou pro Nowackého tvorbu snad nej-
charakterističtější jeho reliéfy, které tvoří 
od roku 1988. Vytváří v nich komparace 
konstantních barev. Prostor obrazu a jeho 
hranice, řeší vztahy mezi iluzí a plasticitou. 

Jak sám tvrdí: „Základní hodnotou v mé tvůrčí 
práci je barva … V obrazových kombinacích 
barev a odstínů se krystalizuje proud emocí. 
Moment, ve kterém obraz začne existovat sám 
… obraz pomocí jazyka barev navazuje kon-
verzaci, otevírá celou hloubku zvuku a stává se 
neustálým zdrojem překvapení, objevů a inspi-
rací pro všechny ty, kteří mají odvahu odpoutat 
se od běžného vnímání a poslouchat v tichu 
šepot barvy.“
Nabízené dílo je perfektní ukázkou 
Nowackého ranné tvorby.

PROUD EMOCÍ V KOMBINACI BAREV 
A ODSTÍNŮ
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Bronislaw Kierzkowski je jedním z velmi 
ceněných polských autorů 60tých až 80tých 
let. Kierzkowski v letech 1946–1947 studoval 
na Státní akademii výtvarných umění v Lodži 
pod vedením Władysława Strzemińského, 
následovala Akademie výtvarných umění 
v Gdaňsku u prof. Juliusze Studnickeho 
a v roce 1951 zakončil studia na Varšavské 
akademii výtvarných umění na katedře 
malířství prof. Eugena Eibische. Poté praco-
val jako učitel na univerzitách ve Varšavě, 
Toruně a Lublani. Tvořil strukturní a reliéfní 
kompozice. 
Mezi umělci, kteří praktikují maľbu hmoty, 
vyvinul Kierzkowski samostatný jazyk forem, 
díky němuž jeho umění může být téměř 
nepochybně identifikováno. Její abstraktní 
ochranné známky – objekty s nepravidel-

ným, drsným povrchem se staly jeho pun-
cem. Postupně se minimalizovala důležitost 
barvy a začaly se používat hotové prvky 
– surový, často rezavý tovární odpad: kusy 
plechu, drátu nebo pletiva. Barva, která byla 
v nich extrahována, byla primárně nanášena 
za pomoci efektů zvuků. Takto vznikly anti-
-estetické soustavy.
Cyklu FAKTUROWCE se Bronislaw Kierzkowski 
věnoval v 70-tých letech a patří v jeho tvor-
bě opět k velmi snadno rozeznatelným 
a zásadním pracem. Nabízené dílo z roku 
1978 je jedinečné tím, že vznikalo přesně 
v době, kdy v polsku probíhalo Koncertní 
turné skupiny Synkopy 61, při kterém skupi-
na odehrála přes 20 vystoupení v různých 
částech Polska – mimojiné i v Lublani, kde 
Bronislaw Kierzkowski žil a tvořil.

45.

Kierzkowski Bronislaw (1924–1993)

Faktura nr 17/78
1978
kombinovaná technika, koláž, malba, sololit
100 × 60 cm
sign. na rubu Bronislaw Kierzkowski 1978

na rubu popis díla autorem

120 000 Kč

ANTI-ESTETIKA VZNIKLÁ NANÁŠENÍM BARVY, 
ZA POMOCI ZVUKOVÝCH EFEKTŮ
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46.

Szobel Géza (1905–1963)

Bez názvu
olej, překližka
100 × 80 cm
sign. LD Géza Szobel

50 000 Kč

Géza Szóbel byl francouzský (maďarský) 
malíř narozený v roce 1905 v Komárom. 
Byl přijat na Akademii výtvarných umění 
v Praze a poté se přestěhoval do Paříže, 
kde se stal studentem Fernanda Légera. 
Jeho dílo významně ovlivnila moderní 
francouzská malířská hnutí. 
Géza Szobel se stal významným před-
stavitelem moderní francouzské umělecké 
scény.
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47.

Klimo Alojz (1922)

Vrstvy
1964
olej, plátno
38 × 46 cm
sign. na rubu monogram AK 64

50 000 Kč

Alojz Klimo patřil od 60. let 20. století k nej-
progresivnějším slovenským umělcům. 
Zájem o geometrickou abstrakci a malbu 
formuje jeho specifický a na první pohled 
snadno rozpoznatelný malířský rukopis.
V první polovině 60. let se na slovenské 
výtvarné scéně formuje skupina autorů, kteří 
se v rámci okruhu nové citlivosti zaměřu-
jí na konstruktivistické, kinetické a světelné 
umění.
Dražené dílo je jednou z nejstarších docho-
vaných pláten Aloize Klima z období ran-
ných 60tých let. Je zde patrný přechod již 
na plně redukovanou podstatu malby, se 
kterou Klimo dále pracoval až do konce živo-
ta. Jedná se o sběratelsky velmi zajímavou 
a raritní ukázku jeho tvorby.
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48.

Molnár Vera (1924)

16 písmen T – konvolut 2 ks
2009
2× akryl, plátno
2 ks 50 × 100 cm
sign. 2× na rubu monogram VM 09, 18/01/09

na rubu 2× popis díla

140 000 Kč

Průkopnice v oblasti počítačového umění, 
maďarská umělkyně Vera Molnar patří mezi 
přední osobnosti na poli konstruktivistické-
ho – konkrétního umění.
Po stipendiu v Římě, odchází Molnar roku 
1947 do Paříže, kde je fascinována dílem Le 
Corbusiera a Fernanda Légera, díky nimž, ve 
své tvorbě, usiluje o radikálnější styl.

Na teoretické úrovni je ovlivněna i tvor-
bou Pieta Mondriana, Kazimira Malevitche 
a curyšským hnutím konkrétního umění.
V Paříži, vedle umělců jako François Morellet, 
Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto a Victor 
Vasarely, byla Molnar, v roce 1960, zakláda-
jícím členem slavné Groupe de Recherche 
d'Art Visuel nebo-li zvané GRAV, který dal 
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vzniknout hnutí op-artového a kinetického 
umění v následujícím desetiletí.
V roce 1968 začala Molnar pracovat s počíta-
čem, jenž zůstává jejím stěžejním nástrojem 
až dodnes. Počítač Molnar umožnil vytvářet 
algoritmické obrazy založené na jednodu-
chých geometrických tvarech a geome-
trických tématech, což umělkyni dovolilo 

komplexněji prozkoumat nekonečné variace 
tvaru a linie.
Vzhledem k významu umělkyně Very Molnar 
ve světovém měřítku je toto dílo jak kvalitou 
tak cenou naprosto jedinečnou investiční 
možností.

PRŮKOPNICE POČÍTAČOVÉHO UMĚNÍ 
A ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENKA SLAVNÉ 

SKUPINY GRAV
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49.

Filko Stano (1937–2015)

Post Asociácie – XXXX – 1969–70 – Slnečná sústava – 4. dimenzia
1969–1970
perforovaný hliníkový plech
59,5 × 42,5 cm
sign. PD S. Filko

dole popis díla autorem

190 000 Kč

Stano Filko patřil k nejvýznamnějším před-
stavitelům slovenského poválečného umění. 
Od 60. let byl spolu s Júliusem Kollerem 
a Alexem Mlynárčikem průkopníkem sloven-
ské neoavantgardy.
Filkova tvorba je naprosto komplexní 
– jeho dílo zahrnuje vedle malby, objek-
tů, instalací rovněž happeningy, environ-
menty a konceptuálně zaměřené projekty. 
Vystavoval v roce 1969 na Pařížském bienále 
a v roce 1982 byl (dosud jako jeden z mála 
českých a slovenských umělců) pozván na 
Documentu 7 v německém Kasselu. Stano 
Filko byl klíčovou osobností československé-
ho umění druhé poloviny 20. století, které-
ho především zahraniční kritika vnímá jako 
výrazného avantgardního umělce. Od 60. let 
se díky svým invenčním projektům – kosmo-
logicky zaměřeným manifestům a instalacím 
– stal uznávanou autoritou. 

Filko odcházel do emigrace jako slavný umě-
lec, konceptualista, který v 60. letech pro-
rážel cestu konceptu do československého 
umění.
Filkův návrat k malbě v době, kdy se věno-
val především právě konceptu, byl reakcí 
na gestickou malbu, která se v zahraničním 
prostředí ve stejné době objevuje například 
v tvorbě Jeana-Michela Basquiata, Georga 
Baselitze nebo Anselma Kiefera.
Významným mezníkem v životě i tvor-
bě Stana Filka byla emigrace do Německa 
v roce 1981. Rok poté na sebe upozornil na 
přehlídce Dokumenta v Kasselu, která byla 
přelomová i pro německé umělce; odmítl 
ale nabídky tamních galeristů a odešel do 
USA.
Nabízená díla jsou velmi raritní unikáty z nej-
cenějších 60tých let Filkovy tvorby – vysta-
vovaná v roce 2011 na bienále v Lionu.

„SLOVENSKÝ BASQUIAT“ 
STANO FILKO
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50.

Filko Stano (1937–2015)

Post Asociácie – XXXX – 1969–70 – COS-MOS – 4. dimenzia
1969–1970
perforovaný hliníkový plech
59,5 × 42,5 cm
sign. PD S. Filko

dole popis díla autorem

190 000 Kč
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51.

Filko Stano (1937–2015)

Post Asociácie – XXXX – 1969–70 – Čísla rozhádzané 1–9 – 4. dimenzia
1969–1970
perforovaný hliníkový plech
59,5 × 42,5 cm
sign. PD S. Filko

dole popis díla autorem

190 000 Kč



52.

Dobeš Milan (1929)

Pohyb červených barev –  
opticko-kinetický reliéf
2010
objekt, asambláž, koláž, sklo, leštěný kov, 
karton, dřevo
50 × 50 × 13 cm
sign. PD M. Dobeš, na rubu na štítku A. M. 
Dobeš 2010

400 000 Kč

vystaveno:
• Milan Dobeš a evropská grafika, Galerie Závodný, Mikulov, 

2012

Základním tématem tvorby Milana Dobeše 
sa stala integrace kategorie pohybu do 
výtvarného díla a tím přeměna vizuálního 
charakteru obrazové struktury. Byl jedním 
z našich prvních umělců, který postavil 
koncepci uměleckého díla jako nové sku-
tečnosti, nezávislé na předmětném světě. 
Prostřednictvím vztahu světla a výtvarné-
ho díla dospěl k nové animované podobě 
jeho využití. Světlo přirozené nebo umělé se 
stalo ve spojení s virtuálním, mechanickým 
či motorickým pohybem primárním kon-
strukčním elementem prostorových optic-
ko-kinetických objektů.

SVĚTOVĚ UZNÁVANÝ 
MISTR RAFINOVANÝCH 
KONSTRUKCÍ KINETICKÉHO 
UMĚNÍ
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ČESKÉ 
UMĚNÍ 
2. POL. 

20. STOL.

Aukce Topičův salon Praha
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53.

Medek Mikuláš (1926–1974)

Festival kruhu
1962
olej, plátno
161 × 125 cm
sign. na rubu Medek 62

na rubu název díla autorem

5 500 000 Kč

Ze tří základních funkcí malby, zobrazovací, 
výrazové a apelativní, klade Medek v tomto 
období důraz na poslední dvě. Předmětem 
zobrazení se stává sama zpracovaná barevná 
hmota, později přesně na plošné centimetry 
měřená, destruovaná dekalkováním, rytím 
a perforováním a transcendovaná v barevné 
záření. Umělecká představa pronikla přímo 
do malířské hmoty a jako barevné záření 
apeluje na diváka.
Je poněkud paradoxní, že Medek v tomto 
období byl chápán jako náš nejvyhraněnější 
abstraktivista či nefigurativní malíř, jemuž 
jde především o bezprostřední výraz pocitů, 
vytěžených z pokud možno nejhlubších vrs-
tev lidského nevědomí. Do té míry předsta-
vovalo informelní umění, tachismus a action 
painting na počátku šedesátých let nejvyšší 
stupeň aktuálnosti. Samozřejmě v Medkově 
díle jde také o vyjádření pocitů, a to vždy 

velmi reálných a konkrétních, které lze urči-
tě pojmenovat, ale přitom nelze ignoro-
vat jeho myšlenkovou a fantazijní složku. 
Informel nepochybně na Medka od konce 
padesátých let působil, ovšem spolu s jinými 
tendencemi „jiného umění“, vždy například 
dával přednost Dubuffetovi a Tàpiesovi před 
Mathieuem.
„Můžete mi jmenovat nějaké jiné barvy, kromě 
bílé a černé, které by ještě existovaly? Zelená, 
hnědá, to jsou splácaniny, špíny. Červená 
a modrá jsou jediné barvy, které existují jako 
absolutní. Já jsem přidal po dlouhých úvahách 
k modré a červené zlatou. Barvy jsou dokonalé 
z kovu – modrá ze železa a stříbra, červená ze 
zlata. Všechny ostatní barvy jsou sloučeniny.“

Z „Velmi volného rozhovoru s Mikulášem 
Medkem“, 18. 9. 1967, Tvář

NEJZNÁMĚJŠÍ ČESKÝ PŘEDSTAVITEL 
ABSTRAKCE A INFORMELU

provenience:
• do roku 1981 sbírka J. Šebelky
• po roce 1981 v majetku významného pražského malíře

reprodukováno:
• na fotografii z výstavy v roce 1962
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54.

Valenta Jiří (1936–1991)

Koláž VIII
1961
acronex, písek na plátně a dřevě
44 × 66 cm
neznačeno

na rubu název díla a datace autorem

280 000 Kč

reprodukováno:
• Zd. Primus, str. 90

Jiří Valenta se narodil v roce 1936 v Praze, kde 
i vystudoval uměleckoprůmyslovou školu 
a Akademii výtvarných umění. Důležitým 
způsobem jej formálně ovlivnil František 
Kupka, názorově především Mikuláš Medek, 
s jehož tvorbou byl Valenta velmi dobře 
obeznámen a který mu patrně otevřel obzo-
ry při řešení některých témat. V březnu 1960 
Jan Koblasa inicioval jednodenní výstavu 
Konfrontace, která se odehrála ve Valentově 
libeňském ateliéru. Společně s ním svá díla 
vystavili Zdeněk Beran, Vladimír Boudník, 
Čestmír Janošek, Antonín Málek, Antonín 
Tomalík a Aleš Veselý. Pro umělce českého 

informelu byly zajímavé především otázky 
vnitřní logiky díla, krásy a její imanence. Tato 
estetická kategorie byla u Valenty spojena 
hlavně se světelnými a barevnými kvalitami, 
kdy krása je v duchovní rovině spjata se 
světlem a vyzařováním. Proto Valenta vytváří 
monochromní znakové kompozice struk-
turálně podobné gotickým archám a snaží 
se dosáhnout identického prozařování. 
Transformací hrubé hmoty, jako jsou písek 
nebo látky, nehledá pouze návrat ke koře-
nům, ale vytváří meditativní díla spirituální 
intenzity působící přes zjevnou materiálnost 
harmonicky nadčasově a odhmotněně.
Ve Valentově tvorbě jsou nejzajímavěj-
ší právě jeho rané abstraktní kompozice, 
v nichž hledá niternější duchovní rozměr. 
Umocněná beznaděj materialistického 
a cíleně ateistického Československa se pro-
mítla do jeho děl, jako je Triptych nebo 
cyklus koláží, kompozic vytvořených v krát-
kém sledu v roce 1960 do kterých spadá 
i nabízené dílo.

TVŮRCE MONOCHROMNÍCH 
ZNAKOVÝCH KOMPOZIC
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55.

Koblasa Jan (1932–2017)

Maketa mého mozku
1961
patinovaná sádra, kov, dřevěný podstavec
v. 68 cm
sign. zespodu monogram K 61

60 000 Kč

Nehledě na zvolený materiál, kterým může být dřevo, bronz, 
alabastr, kámen, s povrchem jemně vyhlazeným nebo suro-
vě štípaným, nehledě na to, zda je socha tichá, schoulená 
do sebe nebo zda křičí a expanduje do prostoru, spojuje 
Koblasovo sochařství smysl pro vztah vnitřního poselství, 
tvaru, materiálu a konkrétního opracování. Právě proto má 
tvorba Jana Koblasy schopnost nevyčerpatelné imaginace 
a sílu sdělení, která nás ponouká vracet se k ní a zažívat ji se 
stejně nenasytným zaujetím, za jakého vznikala.
„Když tvořím, nikdy dopředu nevím, co vznikne. Jde z toho tro-
chu strach, ale zase ten děs je určitou hnací silou. Hledám cosi 
a hledám to autenticky v materiálu a v dialogu s ním. Materiál 
má svoji hlavu a já ho musím poslouchat, tím pádem pak 
mohou vznikat díla.“

vystaveno:
• Jednodenní výstava v ateliéru Jana Koblasy, 23. 6. 1961

popsáno:
• katalog Jana Koblasy, Galerie ČS, 1966, Výčet prací 

od roku 1958

„SOCHY BYLY VŽDYCKY TO PODSTATNÉ A HLAVNÍ. 
A KDYŽ NEDĚLÁM SOCHY, KDYŽ MĚ PŘÍLIŠ BOLÍ 
ZÁDA, TAK PÍŠU NEBO DĚLÁM GRAFIKU“
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Adriena Šimotová patří k předním umělcům 
českého poválečného umění. Studovala na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde se 
také seznámila se svým pozdějším mužem, 
malířem Jiřím Johnem a řadou kolegů, kteří 
později tvořili základ skupiny UB 12.
Uvedené dílo z rané tvorby Adrieny 
Šimotové bylo poprvé vystaveno v roce 
1965 na společné výstavě mladých uměl-
ců – 5 Biennale San Marino v Itálii, kde 
Adriena Šimotová vystavovala společně se 
Stanislavem Kolíbalem a Zdeňkem Sýkorou. 

Dílo Adrieny Šimotové je spjato s pomíjivostí 
lidské podstaty.
Dílo vysoké galerijní a sběratelské hodno-
ty souzní s dobovými fenomény, jako byla 
„nová citlivost“ a „nová figurace“. Vysoce 
kultivovaná kompozice založená na výrazo-
vé redukci, na střetu ostrých pevně daných 
tvarů a linií s nepravidelnými formami, odrá-
ží malířčinu potřebu koncentrovat se pouze 
na podstatné, zachytit v té nejjednodušší, 
od všeho zbytečného oproštěné podobě 
lidskou stopu v každodennosti. Jasné čisté 
barvy a harmonická skladba tohoto křeh-
kého, hluboce oduševnělého obrazu půso-
bí uklidňujícím, až meditativním dojmem. 
Práce je mistrným dokladem autorčina 
vysoce senzitivního vnímání světa i jejího 
jedinečného výtvarného talentu, jenž z ní 
bezesporu činí jednu z největších českých 
umělkyň druhé poloviny 20. století.
Stálý zájem sběratelů o generaci šedesá-
tých let, kde Adrienino dílo získalo poprvé 
větší pozornost odborné veřejnosti, řada 
zahraničních výstav včetně trvalého zastou-
pení jejích prací v pařížském muzeu Centre 
Georges Pompidou, praktický hlad a nedo-
statek po vrcholném období jejího umělec-
kého znovunaplnění, znamenají kromě mož-
nosti získat spirituálně výjimečný artefakt 
také skvělé investiční zhodnocení.

56.

Šimotová Adriena (1926–2014)

Větrník
1965
kombinovaná technika, lepenka
100 × 78 cm
sign. PD A. Šimotová 65

na rubu štítek s popisem a štítek výstavy 
s popisem díla

1 100 000 Kč

vystaveno:
• Bienale San Marino, 1965

publikováno:
• souborný katalog 5th Biennale di San Marino 1965, 

str. 106
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57.

Šerých Jaroslav (1928–2014)

Tři kříže zmučené hmoty
1966
kombinovaná technika, asambláž, plastová 
deska
35,5 × 52,5 cm
sign. PD Jaroslav Šerých 1966

na rubu název díla autorem

60 000 Kč

Dílo Jaroslava Šerýcha bylo od počátku 
poznamenáno snahami o proniknutí do 
duchovní podstaty tvorby, jejíž charakter 
se v průběhu let měnil. Podstatou usilování 
byla touha postihnout nedělitelnost lásky, 
která stvořila svět i člověka. Časem Šerých 
dospěl k určitým posunům ve své tvorbě, 
ale nebyly to změny obsahové, docházelo 
u něj pouze k rozvrstvování, překrývání či 
k zesilování nebo utlumování výrazu. Snažil 
se malovat to, co není vidět.

„ODJAKŽIVA ŽIJU V ÚŽASU. 
SVĚT MĚ NEPŘESTÁVÁ 
PŘEKVAPOVAT.“
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58.

Tittelbach Vojtěch (1900–1971)

Kompozice (Imaginativní zátiší)
olej, plátno
76 × 86 cm
sign. LD V. Tittelbach

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

125 000 Kč

Dílo Vojtěcha Tittelbacha úzce souviselo s avantgardním 
programovým úsilím a ve svém osobitém, myšlenkově 
i výrazovými hodnotami bohatém projevu, představuje 
nedílnou součást českého moderního umění. Právě sku-
tečnost, že se jeho tvorba vyznačuje širokým stylovým 
rozpětím, z něj činí předchůdce dnešních postmoderních 
teorií a aktualizuje jeho odkaz pro současnost. 
Obraz Kompozice (Imaginativní zátiší) považuji za jeden 
z vrcholů Tittelbachovy tvorby, protože bravurně synte-
tizuje základní rysy jeho uměleckého přístupu – smyslo-
vost a fantazijní představivost. Autor ve své tvorbě vždy 
čerpal ze senzuálně postižitelných impulzů reálného 
světa. I v posuzovaném díle kompozičně vychází z kla-
sického zátiší a rozvíjí ho prvky, které odkazují jednak 
k lyrickému kubismu, jednak k imaginativní, surreálné 
fázi svého díla. S novou mírou zkušeností tak po delším 
časovém odstupu navazuje na obrazy z 30. let. Ruku 
v ruce s tím, jak malířova fantazie uvolňuje reálné vztahy 
věcí a ověřuje si možnosti abstrahování, obraz se stává 
imaginativní drúzou, esencí zátiší, tvarů, pocitů. V syn-
téze celého dosavadního díla tkví kořeny „novotvarů“, 
podmíněných promyšlenou stylizací do barevných ploch, 
vzájemně orchestrovaných. Dominantní úlohu přisuzuje 
autor barevnému kontrastu – červený akcent v podobě 
dobově aktuálních, téměř lettristických motivů vnímáme 
jako optický střed obrazu. Tittelbach v tomto díle skvěle 
prokázal svou schopnost metaforické transpozice věcí, 
jevů, i duševních stavů.

VÝZNAMNÝ PŘEDCHŮDCE 
POSTMODERNY
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59.

Sekal Zbyněk (1923–1998)

Konec hry
1963–1964
asambláž, dřevo, kov
40 × 40 cm
sign. na rubu Sekal 1963/4

na rubu název díla autorem

160 000 Kč

Sekal patří k umělcům středoevropské 
modernistické generace šedesátých let. 
Jeho dílo vznikalo v širokém časovém roz-
pětí od přelomu třicátých a čtyřicátých let 
až do roku 1997, kdy mu několik měsíců 
před smrtí nemoc už nedovolila pokračovat 
v tvorbě. Jako umělec, který plně patří obdo-
bí rozvíjejícímu se od konce druhé světové 
války, kdy byl v mládí dotčen surrealismem, 
se řadí k širokému proudu postavantgardy. 
Neztotožnil se ale naplno s žádným hnutím, 
tendencí ani skupinou a zůstal výrazným 
solitérem. Po studiích na Umprum v ateliéru 
Františka Tichého se brzy zařadil mezi nej-
zajímavější české autory padesátých a šede-
sátých let. Od roku 1970 žil ve Vídni, kde 
jeho tvorba prošla dalším pozoruhodným 
vývojem.

VÝRAZNÝ SOLITER  
POSTAVANTGARDY 
60.TÝCH LET
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Posuzovaný obraz „Bez názvu“ je originální, 
typickou, lyricky abstraktní prací Václava 
Tikala, významného českého malíře dva-
cátého století, zakládajícího člena Skupiny 
Ra a příslušníka skupiny sborníků Znamení 
zvěrokruhu kolem vůdčího teoretika mezi-
válečné avantgardy Karla Teigeho, autora 
fascinující obraznosti vedoucí od surreálné, 
veristické imaginace až k poetické, konstruk-
tivní abstrakci.
Tikal byl osobností Karla Teigeho uhranut 
od jejich prvního setkání, které se z podnětu 
Otty Mizery uskutečnilo v malířově atelié-
ru na podzim roku 1942, a choval k němu 
bezmezný obdiv. Teige také uvedl Tikalovu 
první samostatnou výstavu, konanou v čer-
venci a srpnu roku 1945 v prostorách ředitel-

ství Fantových závodů v Praze na Smíchově, 
vnímanou jako jeden z „příslibů surrealis-
tického zítřku“. Zahájení výstavy se kromě 
většiny přátel z okruhu budoucí Skupiny Ra 
zúčastnila řada významných umělců a literá-
tů, např. Toyen, J. Heisler, F. Muzika, F. Tichý, 
Z. Sklenář, J. Kotalík, Fr. Hudeček, L. Fára, 
Z. Havlíček ad.
Tikal se ztotožnil s dalíovskou verzí veristic-
kého surrealismu, aby rozvíjel svůj originální 
svět fantazijních představ. Především reakce 
na dobové dění, apokalyptická představa 
hrůzy, úzkosti a zoufalství daly vzniknout 
obrazům přízraků zkázy i nostalgickým kra-
jinám snu o ztraceném ráji. Paralelně se 
surrealistickou tvorbou rozvíjel Tikal od roku 
1944 druhou linii svého díla, inspirovanou 
moderní vědeckou a technickou civilizací. 
Po rozpadu skupiny Ra (1948) se sblížil 
s novým okruhem osobností, formujícím se 
okolo Karla Teigeho (V. Effenberger, J. Istler, 
L. Fára, J. Kotík, M. Medek, E. Tláskalová – 
Medková ad.) a v roce 1951 se podílí na 
přípravě ineditních sborníků Znamení zvě-
rokruhu. Sám rediguje červnový sborník ve 
znamení Raka. 

60.

Tikal Václav (1906–1965)

Bez názvu
1960
olej, překližka
47 × 39 cm
sign. na rubu razítko pozůstalosti autora

u pozůstalostního razítka podpis dcery 
autora Blanky Skálové

odborná expertiza  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

280 000 Kč

provenience:
• získáno od dcery autora
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61.

Vožniak Jaroslav (1933–2005)

Bez názvu
1978
asambláž, lité laky, překližka
100 × 100 cm
sign. na rubu J. Vožniak 1978

na rubu dedikace autorem

80 000 Kč

Jaroslav Vožniak se stal společně 
s Bedřichem Dlouhým, Janem Koblasou 
a Karlem Neprašem členem seskupení 
Šmidrové. Jeho tvorba znamenala velký 
přínos k programu této skupiny. Všichni 
společně vyznávali estetiku divnosti, kterou 
jejich teoretik Jan Kříž definoval jako „zvlášt-
ní formu posurrealistického symbolismu, pro-
měněnou v nástroj bdělé imaginace ve služ-
bách niterných vizí i kritického vyrovnávání se 
společenskou realitou.“
Jaroslav Vožniak patří bezesporu k nejvý-
znamnějším protagonistům českého umění 
šedesátých let. Originálním způsobem 
dokázal propojit surrealistická východiska 
s dobovým pop-artem a hyperrealismem. 
Vožniakova tvorba tak odrážela nejen iraci-
onální, panoptikální klima tehdejšího čes-
kého společensko-politického jeviště, ale 
vůbec i grotesknost rodící se globální spo-
lečnosti, spějící svou tržní ekonomikou do 
situace, v níž se nacházíme dnes.

ESTETIKA 
DIVNOSTI
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62.

Zoubek Olbram (1926–2017)

Sergeji!
1996
plastika, osinkocement
v. 233 cm
sign. nezjištěna

250 000 Kč

provenience:
• významná sbírka moderního umění severní Morava

popsáno:
• v soupisu díla od Mgr. Jana Kapusty pod č. 949 (štíhlá varianta)

Kolem poloviny 60. let se Zoubkův pro-
jev ustálil. Střídmý patos gest, rozpřažených 
rukou do prostoru se dostává do účinného 
kontrastu se statutární stavbou figur. Bez 
ohledu na rozdílnost měřítka doložil sochař 
v těchto plastikách smysl pro monumenta-
litu. V období tvůrčího osamostatňovaní se 
Zoubek začínal sžívat se vzory hlubin umě-
lecké paměti. Častěji se vyrovnával s pod-

něty moderní a soudobé plastiky. Patřilo 
k nim zaujetí kompoziční skladbou a citem 
pro objem u Brancussiho, blízká mu byla 
skladebnost plastik Fritze Wotruby, ale nej-
silněji ho oslovilo dílo Alberta Giacomettiho. 
Obdivoval stavbu jeho figur, modelační prin-
cipy i emocionalitu projevu. 
Jasný vliv Giacomettiho je patrný i u této 
nabízené sochy, která vznikla jako pocta 
jeho dlouholetému kamarádovi Sergeji 
Machoninovi, který byl literární, divadelní 
i výtvarný kritik a Zoubkův velmi blízký pří-
tel. Jeho texty o Zoubkovi patří k nejlepším, 
co kdy byly o jeho díle i o Zoubkovi samot-
ném napsány. Abstrahovaná mužská posta-
va, která se podobá kříži vyjadřuje vyzrálost 
projevu i hluboký cit, který k Machoninovi 
Zoubek měl.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČESKÝ SOCHAŘ 
DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ
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63.

Kubíček Jan (1927–2013)

Opuštěné věci / Syntaktický objekt
1963
asambláž, objekt
32,5 × 36 cm
sign. na rubu Jan Kubíček / 1963

na rubu název díla autorem

140 000 Kč

V šedesátých letech, dříve než proniklo do 
Kubíčkovi tvorby – pro něj tak charakteristické 
písmo a základní geometrické tvary – vytváří 
autor i skupinu objektů z předmětů nalezených 
ve svém okolí. Pracuje s nejrůznějšími surovinami, 
jsou to například části obalů z reklamních tabulí, 
strhané dekorace, dřevěné prvky a další. V nejza-
jímavějších dílech, která Kubíček prakticky nikde 
nevystavil, používá dřevěné prvky, jež sestavuje 
do asambláží. Ukazuje se zde mimořádná touha 
po řádu, harmonii a klidu.
Zde hodnocené dílo je toho výjimečným příkla-
dem. Jedná se o jednu z pouhých šesti (dřevě-
ných) asambláží jenž Kubíček kdy vytvořil. Což 
dodává dílu jedinečnou exkluzivitu.
Pozoruhodná je i provenience tohoto díla, jež pat-
řilo do devadesátých let 20. století Dr. Dietrichovi 
P. Mahlowovi, důležitému německému historikovi. 
Podstatné je, že Mahlow byl průkopníkem toho, co 
dnes představuje povolání „kurátor“ výstav. Toto 
dílo tak dostává punc jedinečnosti a výjimečnosti, 
nejen pro významného autora, který jej vytvořil, 
ale rovněž pro významného majitele, který jej 
kdysi vlastnil.

DÍLO S PUNCEM JEDINEČNOSTI 
A VÝJÍMEČNOSTI
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64.

Zívr Ladislav (1909–1980)

Biotická hlava (malíř Jan Zrzavý)
1972
patinovaná pálená hlína
v. 57 cm
sign. dole Zívr 1972

250 000 Kč

reprodukováno:
• Jaromír Typlt – Ladislav Zívr, Kant, 2013, str. 9

Nabízené dílo v ateliéru autora.

Zívrovo dílo se vyvíjelo paralelně s tvorbou 
takových sochařských osobností, jako byl 
Jacques Lipchitz, Henri Laurens, Hans Arp 
nebo Henri Moore, ale při tom muselo být 
těžce vyvzdorováno na nepříznivých poli-
tických podmínkách. Největším dosaženým 
úspěchem byla pro umělce účast na Bienále 
v Benátkách v roce 1962, ale dohodnuté 
zařazení plastik do sbírek Guggenheimova 
muzea v New Yorku mu už komunistický 
režim překazil. 
Pro Zívra byla mimo jiné charakteristická 
soustředěná práce s materiálem, jímž byla 
v jeho případě nejčastěji pálená hlína. 
Sochařsky tak zhodnocoval rodinnou tradici 
hrnčířského řemesla. Směřoval k jednodu-
chosti a plnosti tvarů, a ke zvýraznění jejich 
účinku využíval i barvy, jako to před ním 
dělal například významný český sochař Otto 
Gutfreund.

SONDA DO HLUBINY  
LIDSKÉ PSÍCHY
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Zakládající členy Klubu konkretistů, kres-
líř, básník a výtvarník, Karel Trinkewitz byl 
jako signatář Charty 77 nucen emigrovat 
do Německa, nicméně po roce 1989 se do 
Prahy vrátil.
Jeho práce vycházela nejprve ze surrealismu, 
později se však zabýval především kaligrafií 

a písmem. Byl jedním z mistrů české koláže. 
Od konce šedesátých let pracoval na teorii 
románu a koláže. Koláže Karla Trinkewitze 
vymaňují materiál všedního dne z jeho úče-
lových souvislostí a prezentují ho reflektu-
jícímu zraku, případně sluchu, jako něco, 
co je zbaveno jakékoliv rutiny. Uplatňuje se 
v nich přísný řád ale i náhoda. Důležité je, 
aby se veškerý materiál koláže akceptoval 
jako materiál básně.
Dílo zde prezentované patří k Trinkewitzovým 
skvělým příkladům mistrovství vnímání 
práce textové a vizuální kreativity. Trinkewitz 
zde naplno ukazuje skvělé propojení kolá-
že s literárním textem. Asambláž pochází 
z počátku osmdesátých let a patří k nejlep-
ším dílům z tohoto období – nejen obsa-
hem, ale i formou. Je vyrobena z papírových 
koláží nalepených na podložce a věnovaná 
jako dík Franzi Kafkovi. V jádru asambláže 
je dřevěná kartuš s fotografií France Kafky. 
Ze strany verso je v dřevěném rámu výtah 
z pražské haiku básně, nekrologu Franze 
Kafky a jeho biografie.

65.

Trinkewitz Karel (1931–2014)

Prager Haiku – Kafka
asambláž, koláž
75,5 × 80,5 cm
sign. na rubu Karel Trinkewitz

na rubu připis autorem

120 000 Kč

MISTR KOLÁŽE  
A KALIGRAFIE
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66.

Bělocvětov Andrej (1923–1997)

Portrét pana S. (Josef Sudek v ateliéru)
1952–1953
vaječná tempera, plátno
130 × 89 cm
sign. LN Bělocvětov 52-53

původní výstavní rám

750 000 Kč

provenience:
• z majetku rodiny autora

reprodukováno:
• Andrej Bělocvětov I. Obrazy, Klatovy, Plzeň, Týnec, 2008, str. 27
• Andrej Bělocvětov, Hudba absolutna, ed. P. Šmidrkal, Praha, 2016, str. 53

vystavováno:
• mnohokráte vystavováno doma i v zahraničí

Podobizna Josefa Sudka je chef-d´oeuvrem 
Bělocvětovovy klasicistní tvůrčí linie pade-
sátých let. Zvládnutí portrétní tematiky bylo 
pro autora něčím samozřejmým, už jako 
chlapec ji studoval u Nikolaje Bakulina i dal-
šího ruského emigranta, Grigorije Musatova, 
kterého si velmi vážil. Bělocvětov zde ztvár-
nil svého blízkého přítele a mecenáše (sbě-
ratele jeho obrazů) Josefa Sudka, k němuž 
již před válkou chodil na pravidelná úter-
ní setkávání v jeho ateliéru na Újezdě, kde 
svým známým pouštěl hudbu ze své bohaté 
sbírky gramofonových desek. Picassovsky 
monumentální formou, typickou pro toto 
období, Bělocvětov zachytil neobyčejnou 
psychickou sílu a lidskost, která z fotografa 
vyzařuje. Ironicky vědoucí poloúsměv se 
v jeho tváři setkává s oduševnělým a chápa-
jícím výrazem dobrého člověka a spolehli-
vého přítele.
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67.

Bauch Jan (1898–1995)

Náves
1960
olej, plátno
67 × 79,5 cm
sign. PD Jan Bauch 1960

85 000 Kč

Jan Bauch (1898–1995), jeden z nejvýznamněj-
ších českých umělců, prožil téměř celé 20. sto-
letí a jeho citově vzrušené, lidsky i občansky 
angažované dílo přesáhlo hranice své generace 
a své země. Autorův umělecký odkaz, zahrnu-
jící výtvarnou práci více než sedmdesáti let, 
je unikátní syntézou mimořádných lidských 
a tvůrčích hodnot, jejichž smyslem bylo zachy-
tit drama člověka, konflikty doby a rozpornou 
dynamiku moderního světa.
Jeho vitální, expresivní projev v subjektivní 
transformaci vizuálního vjemu odporoval dog-
matickým měřítkům komunistického režimu 
a po roce 1948 ho postihl zákaz vystavovat 
(trvající až do roku 1956). I to byl důvod proč se 
v 60. letech věnoval krajinářské tvorbě.
Je expresivním koloristou a věčným experimen-
tátorem, přičemž základním stavebním prvkem 
jeho obrazů je samotná barevná pasta ve vší 
své plastičnosti, čemuž i plně odpovídá nabí-
zené dílo.

SAMOTÁŘ MODERNÍHO 
ČESKÉHO UMĚNÍ
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68.

Valter Karel (1909–2006)

Chráněné místo
1987
olej, plátno
105 × 116 cm
sign. LD 87 Valter

na rubu popis díla autorem a přípis (Tábor 1236)

190 000 Kč

vystaveno:
• Národní galerie Praha v Městské knihovně 1990, č. katalogu 77
• souborná výstava k 80. narozeninám
• Galerie Domu umění v Českých Budějovicích v r. 1992
• výstava Doteky (s M. Páralem)

Odborná kritika dnes jeho práce z předválečného období 
hodnotí jako ojedinělé v českém umění pro jejich směřo-
vání ke konstruktivní skladbě, do oblasti vizuální poezie 
a i surrealistické imaginace. V poválečné tvorbě patří k cha-
rakteristickému Valterovu přínosu zejména velmi osobitá 
krajinomalba. Jeho obrazy obsahují množství velmi složi-
tých představ, jejich silná působivost je dána jasností každé 
výpovědi s důslednými kontrasty barev, dramatický účinek 
obrazu je často dosahován převrácením navyklého řádu. 
Počátkem 60. let vznikaly jeho první tempery a velmi půso-
bivé kresby a grafiky. Těžištěm Valtrovy tvorby však stále 
byla olejomalba na plátnech.
Nikdy nemaloval jako Josef Šíma nebo Jiří John, k nimž 
má možná nejblíže. Byl osobitý, originální. Připravil na šest 
desítek samostatných výstav a účastnil se mnoha společ-
ných výstav.

MALÍŘ VIZUÁLNÍ POEZIE
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69.

Malý František (1900–1980)

Konec lásky
1967
olej, plátno
120 × 76 cm
sign. PD F. Malý 67. 

na rubu štítek SČSVU s popisem díla

180 000 Kč

provenience:
• z majetku rodiny autora

František Malý byl malíř, grafik, textilní výtvar-
ník, scénograf. Jeho tvorba zahrnuje kubi-
zující a surrealistické krajiny, zátiší a práce 
z oboru výtvarnictví.
Studoval na odborné tkalcovské škole 
v Ústí nad Orlicí (1915–1917) a poté na 
UMPRUM v Praze u prof. F. Kysely a K. Beneše 
(1917–1921). Pracoval jako umělecký 
vedoucí textilních (gobelínových) dílen 
ve Společnosti uměleckého průmyslu 
v Bratislavě (1921–1925) a umělecký vedoucí 
podniku Detva – československý lidový prů-
mysl v Bratislavě (1926–1933). Pedagogicky 
působil na Večerní škole uměleckých řeme-
sel, kde externě učil oděvní a textilní kreslení 
(1929–1934), na ŠUŘ v Bratislavě a dalších 
školách. Od r. 1939 žil v Brně, kde v letech 
1939–1950 působil na ŠUŘ (Škole umělec-

kých řemesel). Byl členem Umělecké bese-
dy slovenské (1921), Skupiny výtvarných 
umělců v Brně (1932), brněnského SVU Aleš 
(1939) a SVU Mánes.
Ve volné tvorbě byl ovlivněn secesí, impresi-
onismem a později kubismem, metafyzickou 
malbou, surrealismem, poetismem a artifici-
alismem. Zachycoval krajiny, městské motivy, 
zátiší, akty, rostliny a živočichy.
Výrazný okruh děl Františka Malého před-
stavují šímovsky cítěné postavy žen a torz 
vznášejících se v iracionálním prostoru, nebo 
zasazené do chiricovské městské krajiny. 
Vznášející se torza působí až nadpozemsky 
jako tiché shluky energie. Do táto série děl 
spadá i obraz Konec lásky z roku 1967, kde se 
František Malý stylem a kvalitou malby zařa-
zuje mezi přední surrealisty české moderny.

PROPAGÁTOR SURREALISMU 
V IRACIONÁLNÍM PROSTORU
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70.

Ronovský František  
(1929–2006)

Vzpomínka
1970–1993
olej, sololit
131 × 162 cm
sign. PD Fr. Ronovský 70-93

270 000 Kč

reprodukováno:
• monografie Jiří Urban – František Ronovský, Jakur, 

2007, str. 174

František Ronovský byl malířem nové 
figurace jako velikého proudu umění 
evropského od konce 50. let 20. století. 
Jeho figurace, jako téma člověka, byla 
však figurací permanentní a programo-
vou, jednak ve vztahu umělce ke světu 
jeho lidí a jednak ve vazbách malíře 
k sobě samému, k filozofii i psyché jeho 
díla. Důležité byly též historické kontexty 
jeho díla – Degas, Rouault, předtím kubi-
stický Picasso a ještě hlouběji Rembrandt 
a mistři italské renesance – Piero della 
Francesca, Bellini, Veronese. Pak to byl již 
František Ronovský, člověk druhé polo-
viny 20. století a malíř lidských osudů 
této složité doby. Technikou enkaustiky 
(vosková malba) i akrylu maluje svá díla 
i rozměrné triptychy, motivy kalvárie, 
ženské akty, hody, venkovská témata, 
svatby, obrazy rodiny a stárnoucí matky, 
volné cykly Loučení a Vzpomínky, skupi-
nové portréty, kavárny, obrazy z Paříže 
i Amsterodamu… To vše jako osobité 
i všední příběhy lidí, jako obrazy svědec-
tví, pocitu, smutku i bolesti, ale též víry 
v sílu člověka, v monumentalitu i malých 
lidí velikého světa.
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71.

Dlouhý Bedřich (1932)

Kulečník
1977
olej, plátno
137 × 180 cm
sign. na rubu 1977 B. Dlouhý

na rubu popis díla autorem

500 000 Kč

V některých pracích Dlouhý 
ironizoval všudypřítomný svět 
reklamy. Jeho projev s odkazy na 
konzumní společnost se tak dotkl 
pop artu, ale celkové vyznění 
spěje k vlastní poetice, naplněné 
břitkým, podloudně se plížícím 
humorem a navazující na věčně 
silné dědictví dada. V 70. letech 
se vedle objektů v plexisklových 
krabicích věnoval také malbě. 
Namaloval například „galerii por-
trétů banality“ čerpající z ikono-
grafie módních časopisů. Dále 
vytvářel velkoformátové kresby 
různých předmětů doplněné 
zabudovanými světelnými zdroji. 
Bedřich Dlouhý je vynikající 
malíř, je schopen malovat jako 
virtuózní mistr dávných dnů. 
Jeho verismus však je vždy 
narušen čímsi podivným (šmidří 
estetika divnosti se nikdy z díla 
Dlouhého nevytratila). Jednou je 
to zvláštní reálný předmět, který 
je do malby vkomponován, jindy 
je v samotné malbě namalován 
detail, který do ní logicky nepat-
ří. Ironie, absurdita a grotesknost 
zde mají své stálé místo. 
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72.

Nešleha Pavel (1937–2003)

Časomíra
1968
asambláž, objekt, olej, sololit
165 × 175 × 30 cm
sign. LD P. Nešleha 68.

200 000 Kč

reprodukováno:
• monografie Petr Wittlich – Pavel Nešleha, Gallery, 2004, str. 92

První polovina let šedesátých letech je pak hodně spojena s aktuálnějším 
vlivem českého informelu, výrazné zde jsou plastické struktury obrazu 
a také jeho materiálové vlastnosti, často zde například vystupuje surové 
dřevo podkladu (Stůl, 1964). Tato orientace se také projevila v jeho sériích 
strukturálně pojatých grafik. V druhé polovině šedesátých let lze v auto-
rových dílech cítit i výraznější vliv figurativní malby okruhu tzv. České 
grotesky (Křikloun, 1969). Více nezaměnitelnou podobu začala získávat 
Nešlehova tvorba až v následujícím období, počínaje koncem šedesátých 
let, byť k řadě aspektů nalezneme její předpoklady právě ve zmíněném 
starším období. 
Pavel Nešleha se řadí mezi zásadní osobnosti české malby, kresby a insta-
lace sedmdesátých a osmdesátých let. Jeho vrcholná tvorba v sobě 
spojovala návrat ke klasické realistické výtvarné technice s prací v oblasti 
instalace či fotografie. 
 Viktor Čech

ZÁSADNÍ OSOBNOST V ČESKÉM 
INFORMELU A ČESKÉ GROTESCE
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73.

Lacinová-Jílková Sylva (1923–2019)

Památník Rudé armády Ořechov u Brna – 2× model
sádrová plastika, kovová kolorovaná plastika
v. 25 cm / 88,5 cm
neznačeno

přiložená fotografie realizace díla od Rudolfa Štursy

120 000 Kč

Významná česká sochařka, autorka monu-
mentálních plastik a realizací v architektu-
ře. Její dílo je ve sbírkách jak v Moravské 
galerie v Brně, tak v Národní galerii v Praze 
a mnoha dalších sbírkotvorných institucích. 
Sylva Lacinová-Jílková studovala v letech 
1943–1944 ve Zlíně v ateliéru Vincence 
Makovského, a 1945–1949 u profesora Karla 
Pokorného na Akademii výtvarných umění 
v Praze.
Podle kroniky obce Ořechov bylo o investici 
do ořechovského památníku rozhodnuto až 
v roce 1969. Celý areál Památníku příslušníků 
RA byl pak slavnostně otevřen 6. listopa-
du 1977. Součástí památníku bylo i žulové 
sousoší „Matka s dítětem“ od akademické 

sochařky Sylvy Lacinové-Jílkové. Lacinová 
zde plně respektovala pietní funkci toho-
to monumentu, aniž by snížila k dobovým 
schématům. Svou matkou s dítětem nava-
zovala na dosavadní řešení tohoto námětu, 
avšak monumentálností pojetí přizpůsobi-
la rozlehlosti areálu. Umocňuje sochařskou 
hieratičnost, výrazovou lakoničnost centrál-
ně rozvržené skladby, blokovou masívnost 
postav. Symboličnost podstavce ve tvaru 
kříže, mnohoznačnost trhli v hrudi ženy, pro-
hlubují významovou rovinu monumentu.
Nabízené dílo je modelem tohoto rozsáhlé-
ho monumentu, který Sylva Lacinová-Jílková 
vytvořila jako maketu pro následnou realiza-
ci v letech 1969–1970.
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74.

Smetana Jan (1918–1998)

Město
1960
olej, plátno
85 × 60 cm
sign. LD Smetana. 60., na rubu Jan Smetana / 1960

na rubu popis díla autorem

180 000 Kč

Svou volnou tvorbu zahájil Jan Smetana jako 
nejmladší člen Skupiny 42, kdy jej okouzlova-
la městská zákoutí, dvorky pražské periferie, 
petrolejové lampy, motivy města. Po „skupi-
novém“ období, kdy byly tématem obrazů 
okrajové atributy technické civilizace a pří-
městská krajina, se Smetana ve své malířské 
tvorbě věnuje hledání a zkoumání skrytých 
sil, jež ovládají přírodní dění – vznik a zánik, 
vzájemné působení světla a hmoty, meta-
morfózy barev a tvarů, struktury i vesmírné 
mlhoviny. Byl velmi inspirován prostředím, ve 

kterém vyrůstal. Tímto místem byla zejména 
Praha, město plné zákoutí a panoramat. Při 
zachycování měst a městského prostředí 
nezůstal však pouze u Prahy, ale inspirací 
mu byl také pobyt v Paříži. V šedesátých 
letech se stala jeho tvorba sytější a hutnější. 
Obrazy z tohoto období jsou dynamické 
a plné energie. Jan Smetana řadu let půso-
bil jako pedagog na Akademii výtvarných 
umění v Praze (1967–1985), kde vedl ateliér 
pro figurální a krajinářskou malbu, jímž pro-
šla řada dnes uznávaných umělců.

METAMORFÓZA STRUKTURY, TVARŮ, 
BAREV, SVĚTLA A HMOTY
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75.

Trinkewitz Karel (1931–2014)

Kant Kritik
1976
kombinovaná technika, asambláž, koláž, tisk
60 × 49 cm
sign. LU Karel Trinkewitz, UD Prag 1976, na rubu Trinkewitz 1976

na rubu popis díla autorem

130 000 Kč

Karel Trinkewitz byl český prozaik, básník, 
představitel experimentální poezie, esejis-

ta, výtvarník a tvůrce typografických kolá-
ží. Kantova Kritika soudnosti z roku 1970 
představuje základní spis moderní filosofie 
umění. Důraz je v ní kladen na svébytnost 
estetických soudů, jež nepodléhají ani kri-
tériu morálky, ani kritériu pravdivosti. Vedle 
obecných filosofických kategorií, které Kant 
nově včleňuje do svého kritického projektu 
(soudnost, účelnost), jsou zde pojednány 
pojmy génia, přírodní krásy, vznešenosti či 
originality uměleckého díla. Zvláštní pozor-
nost je věnována také paradoxům, jež cha-
rakterizují estetický soud: ten se neopírá 
o obecné pravidlo, a přece má všeobecnou 
platnost, neodkazuje na žádnou vlastnost 
věci, a přece není čistě subjektivní.
Toto téma, které Kant ve své knize rozebí-
rá a bylo i jedním z hlavních filozofických 
pohledů na svět, se kterým se Trinkewitz 
sám ztotožňoval. Koláž Kant Kritik byla jeho 
osobní zpovědí a rekcí na Kantovo dílo.

KRITIKA ČISTÉHO 
ROZUMU
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Poslední malířské kompozice Bohumíra 
Matala ukazují na novou umělcovu tvůrčí 
orientaci, jenž lze charakterizovat na jedné 
straně novým zájmem o problémy konstruk-
ce obrazu, na druhé straně nově oživeným 
zaujetím pro člověka. Zatímco dříve vychá-
zela Matalova tvorba z jistého napětí mezi 
smysly vnímatelnou realitou a v podstatě 
racionálně pojatým skladebným řádem, nyní 
se jeho malby dovolávají především fantazij-
ní složky. 
Veškeré autorovo dílo bylo vždy úzce spjato 
s obdobím, kdy vzniklo. Svou tvorbou Matal 
spontánně reagoval na dobu, avšak výrazem 
a významem svého díla onu dobu dalece 
překročil.
Zde prezentované dílo „Trojice“ (1985) je 
pozoruhodné už jen svou chromatikou, 

neboť byť se jedná o dílo z Matalovy pozdní 
tvorby, vidíme zde stále zářivou, pozitiv-
ní barevnost. Dílo má nesmírnou elegan-
ci, energii a rytmus. Svou fragmentičností 
až může připomínat pozdní práce Matisse, 
jehož Matal obdivoval.
„Moje malba je zredukovaná na elementární 
tvary. Tím, že redukuju realitu, že ji například 
ztratím, vypadá můj obraz jako abstraktní. Ale 
není. Beckett absurditu pojmenoval, já ji proží-
vám.“ Bohumír Matal
Matal v celém svém díle zachycoval existen-
ciální téma. S tématem existencionalismu 
velmi blízce souvisí i Matalův vztah a chápá-
ní rozpolcenosti jako takové. Ve svém díle se 
snažil vyprostit z všudypřítomného semknu-
tí prostoru. V rozhovoru s Romanem Rážem 
se svěřuje: „Je to deník nahého v trní. S těmito 
skutečnostmi vedu dialog. V tomto sevřeném 
prostoru jsem sám se sebou. Vedu ten dialog 
vlastně sám se sebou. Sám v sobě jsem v něm 
partnerem. Proto mé postavy mají v sevřeném 
prostoru vždy dva páry nohou. To je to zdvoje-
ní. To je dialektické. Je to ten dualismus ve mně.“ 
Právě i ve zde představeném díle můžeme 
vidět, že všechny tři figury mají dva páry 
nohou. Tedy lze říci, že Matal do nich reflek-
tuje svůj vnitřní dualismus.

76.

Matal Bohumír (1922–1988)

Trojice
1985
olej, plátno
55,5 × 99 cm
sign. PD Matal 85, na rubu Matal 85

na rubu název díla autorem 

240 000 Kč

vystaveno:
• Bohumír Matal, Dům umění města Brna, 18. 12. 1998 

– 28. 2. 1999

reprodukováno:
• katalog výstavy Bohumír Matal, Dům umění města 

Brna, 1998–1999, str. 150
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77.

Šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu – z cyklu Oči
1998
kombinovaná technika, ruční papír
65 × 48 cm
sign. UD Adriena Šimotová 98

65 000 Kč

Patří k nejvýznamnějším českým výtvarným 
umělcům vůbec. Byla oceňována doma 
i v zahraničí. Její dílo je úzce spjato s jejím 
osobním životem. Svůj originální výtvarný 
rukopis nalezla po smrti svého manžela, 
malíře a grafika Jiřího Johna. Opustila klasic-
kou malířskou techniku a jako základní výra-
zový prostředek zvolila přímý fyzický dotek. 
Přešla k instalacím a prostorovým realizacím 
a zaměřila se na lidskou figuru a tvář.
V jejích dílech lze nalézt podobenství, 
pomíjivost bytí, věcí a vztahů, nepřetržitost 
času, poetické ztvárnění lidského tématu. 
Připomínala tím, že papír, který ideálně rea-
guje na dotyk prstů, je pro ni víc než pouhý 
materiál. V pozdějších malířčiných pracích 
na papíře těla ubývají, ztrácejí se, subli-
mují, možná dokonce vstávají z mrtvých. 
Šimotová říkala, že se tak přiblížila existenci-
onálnímu svědectví. „Nejvíc jsem se něčemu 
přiblížila přes utrpení“.

NEZAJÍMÁ MNE REALISMUS, 
ALE REALITA, NEZAJÍMÁ 
MNE FIGURACE, 
ALE ČLOVĚK. 
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Počátek Lamrovy umělecké tvorby sahá do 
období konce šedesátých let. Toto období 
představuje oslavu tajemného, nadpřiro-
zeného universa. Jedná se o dobu barev-
né ornamentiky a duševní transcendence. 
Lamr se tehdy dotýkal čehosi, co člověka 
v dějinách přesahovalo a snad stále pře-
sahuje.
Sedmdesátá a osmdesátá léta jsou pro 
Aleše Lamra ve znamení nové figurace. 
V jeho díle se projevuje jednak vzrůstající 
míra abstrakce, ale také směřování k urči-
tým symbolickým tvarům, ve kterých se 
odráží nadčasová povaha duchovních hod-
not. Je tomu tak i ve zde představovaném 

díle „Evangelidy“ z roku 1987. Podobně tak 
Lamr vytvořil i „Evangelidy“ ve tvaru kruhu 
a čtverce. Původně tvořily „Evangelidy“ 
triptych, kdy v řadě za sebou následoval 
kruh, trojúhelník a čtverec.
Lamrova díla z období sedmdesátých 
a osmdesátých let, nemají pouze symbo-
lický rozměr, ale nesou i názvy odrážející 
duchovní, náboženskou tematiku. Jedná se 
o dobu normalizace, kdy Lamr nalézá svou 
cestu k víře a svou tvorbou oslavuje zázrak 
božského stvoření.
Charakter tvorby Aleše Lamra, lze snad 
vystihnout větou, kterou malíř vepsal do 
jednoho ze svých děl: „Duch vane kam chce.“

78.

Lamr Aleš (1943)

Evangelidy – central part
1987
akryl, plátno
170 × 145 cm
sign. na rubu A. Lamr 87

na rubu název díla autorem

80 000 Kč

BAREVNÁ ORNAMENTIKA 
DUŠEVNÍ TRANSCENDENCE
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79.

Kubíček Jan (1927–2013)

Tři elementy L
1968
3× smalt, plech
3 ks 90 × 60 cm
sign. 6× na rubu na štítcích Jan Kubíček 1968

na rubu 6 autorských štítků s popisem díla

650 000 Kč

provenience:
• významná sbírka moderního umění, Praha

reprodukováno:
• monografie Zd. Primus – Jan Kubíček, str. 241

Tvorba Jana Kubíčka byla v českém pro-
středí patrně nejradikálněji konstruktivistic-
ká, v některých aspektech až minimalistic-
ká. Nedlouho před sovětskou okupací Jan 
Kubíček začal nevědomky stavět základy 
českého konstruktivismu. Postupoval radi-
kálně, redukovaně – směrem k čistotě a jas-
nosti. Pracoval se základními geometrickými 
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 plexi-
sklových a novodurových objektů či reliéfů. 

Odvážil se rozdělit čistou plochu jednodu-
chou 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 
minimalistickou instalaci z plechových 
a dřevěných objektů. To bylo první vrcholné 
období jeho tvorby. A právě z této výstavy 
jsou i nabízené objekty LLL. Jedná se o sbě-
ratelsky i významově velmi cenné galerijní 
dílo Jana Kubíčka.



229



230

80.

Chatrný Dalibor (1925–2012)

NOC, DEN 
1974/1996/2003
olej, akryl, tužka, plátno
100 × 90 cm
sign. na rubu Dalibor Chatrný

260 000 Kč

provenience:
• významná sbírka moderního umění, Brno

Všestranný autor Dalibor Chatrný, vycháze-
jící z brněnské výtvarné scény, patří k nej-
výraznějším a nejproduktivnějším předsta-
vitelům poválečného abstraktního umění 
u nás. Kromě grafické tvorby, ze které vychá-
zí a k níž se celý život vztahuje, používá 
Chatrný širokou škálu dalších způsobů vyjá-
dření, přičemž důsledně ohledává hranič-
ní možnosti média, s nímž v danou chvíli 
pracuje, a zkoumá všechny jeho aspekty. 
Kromě klasických výtvarných prostředků se 
intuitivně přiblížil dobově aktuálním proje-
vům akčního a konceptuálního umění a pro-
mýšlel vztah výtvarné tvorby k imanentním 
přírodním silám a krajině. Dlouhodobě se 
zabývá souvislostí sémantických obsahů 
slov a jejich možné vizuální podoby. Kromě 
výtvarných interpretací fotografií je i auto-
rem několika audiovizuálních realizací.

Svým dílem patří Dalibor Chatrný mezi uzná-
vané české umělce. Jako důkaz poslouží 
četné ocenění, které za své celoživotní dílo 
obdržel. Již v roce 1960 mu byla udělena 
Cena Antonína Procházky a koncem šedesá-
tých let Cena na 1. bienále Výzkumu grafiky. 
Dále pak obdržel v roce 2000 Cenu Michaela 
Ranného za mimořádný přínos pro české 
výtvarné umění. V roce 2006 získal Cenu 
města Brna za celoživotní dílo a o rok poz-
ději obdržel ocenění od ministra kultury. 
Dalibor Chatrný zemřel ve věku nedožitých 
86 let 5. července 2012 v Rajhradě u Brna po 
dlouhodobých zdravotních potížích.
Nabízený obraz patří do jedné z nejvýzna-
mějších séríí Chatrného – Krychle, čtve-
rec, obdelník, které vznikaly v 70tých letech 
a odráží Chatrného snahu o vizualizaci 
vzathů prostoru, slov a barev.

VYZUALIZACE VZTAHŮ PROSTORU, 
SLOV A BAREV
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Konec šedesátých let je pro Jana Kubíčka 
klíčové období, kdy se stává jedním z prů-
kopníků konceptuálního konstruktivismu. 
Pracuje se základními tvary – zejména 
kruhem, čtvercem a liniemi – vertikálami, 
horizontály a diagonály. V letech 1968–1970 
vytváří plastické objekty z plexiskla a novo-
duru. Uvažuje také o převedení některých 
svých obrazů do trojrozměrné podoby, pří-
padně začlenění do architektury, což se mu 
však za jeho života nepodařilo realizovat.
V té době na čas upouští od barevnosti 

a základní myšlenky vyjadřuje jen pomocí 
černé a bílé. Snaží se vyčerpat všechny mož-
nosti vztahů čáry a plochy. Jeho výtvarné 
analýzy jsou stále redukovanější a minima-
lističtější.
Na přelomu let 1969/1970 realizuje Kubíček 
ve Špálově galerii v Praze první českou mini-
malistickou instalaci. Zde nabízené dílo je 
sběratelský unikát, který byl součástí této 
výstavy a představuje esenci a vrchol všeho 
o co Kubíček ve své tvorbě konce šedesá-
tých let usiloval.

81.

Kubíček Jan (1927–2013)

Prostorový element – černá a bílá – konvolut 2 ks
1969
objekt, email, kov
190 × 5 × 3 cm
sign. 2× na rubu na štítku Jan Kubíček 1969

450 000 Kč

provenience:
• významná sbírka moderního umění, Praha

reprodukováno:
• monografie Jan Kubíček – Cesta do budoucnosti

„VĚCI, KTERÉ JSEM NA PŘELOMU 60. A 70. LET 
VYVÍJEL, SPĚLY SVOU FORMOU I PODSTATOU 
JIŽ DALEKO VÍCE K FORMĚ ARCHITEKTONICKO–
PLASTICKÉ, NEŽ K OBRAZU ZÁVĚSNÉHO TYPU.“
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Prostor je pro Jiřího Hilmara základním prin-
cipem tvorby. Dodnes považuje matematic-
kou přesnost a geometrii za zákonitost k níž 
jeho tvorba dospěla.
Jiří Hilmar na sebe, poprvé ve volné tvorbě, 
upozornil v šedesátých letech, sérií optic-
kých reliéfů.
Hilmarovy papírové reliéfy jsou naprosto 
precizní. Jeho struktury oplývají nádher-
nými optickými kvalitami. Lze říci, že kouz-
lo geometrie Hilmar prozkoumal do těch 

nejpodrobnějších detailů, do všech záhybů 
reliéfního prostoru.
Je pozoruhodné s jakou vytrvalostí Hilmar 
své optické reliéfy tvořil. Kružítkem rýsoval 
a poté každý geometrický útvar precizně 
vymaloval temperou, přičemž nejsou zna-
telné žádné přesahy ani tahy štětcem. Dílo 
je tak mistrovské nejen pro svou originalitu, 
ale rovněž pro své perfektní technické pro-
vedení.
Zde hodnocené dílo z roku 1970 je jed-
ním z příkladů Hilmarovy osobité tvorby. Je 
mimořádné svou modro-bílou dynamikou, 
která je navíc posílena prostorovým zvlně-
ním. Jedná se o jedno z prvních děl, na nichž 
Hilmar využil tohoto optického klamu.
Dražené dílo je i mimořádné svým formá-
tem. Pro Himlara byl vždy typický formát 
čtverce, jak sám pronesl „čtverec je nejjed-
nodušší geometrický obrazec, jehož anonym-
ní forma poskytuje výtvarníkovi velkou míru 
svobody.“ Nicméně zde se jedná o formát 
obdélníku, který je pro Hilmarovu tvorbu 
dosti neobvyklý. O to však více působí dílo 
osobitěji a svébytněji.

82.

Hilmar Jiří (1937)

Bílá s modrou (Weis mit Blau)
1970
optický reliéf, asambláž, tempera, karton
140 × 70 cm
sign. na rubu na štítku 1970 / Hilmar Jiří

na rubu autorský štítek s popisem díla

400 000 Kč

PRINCIP MATEMATICKÉ PŘESNOSTI 
A GEOMETRIE
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83.

Kubíček Jan (1927–2013)

Mřížové elementy v systému variací
1973
akryl, plátno
90 × 90 cm
sign. na rubu Jan Kubíček 1973

na rubu na blindrámu název díla autorem

460 000 Kč

Jan Kubíček trávil srpnové dny roku 68 
v Německu, zvažoval i emigraci, ale nako-
nec se vrátil zpět do české reality. Ještě 
v roce 1969 se podařilo zorganizovat 
v Německu skupinovou výstavu českých 
konkretistů, ale pak definitivně spadla 
opona. Ještě v roce 1972 se Janu Kubíčkovi 
podařilo díky Hans-Peter Riesemu setkat 
s Güntherem Üeckerem z düsseldorfské sku-
piny ZERO a s jeho uměleckými souputní-
ky Thomasem Penkem a Georgem Karlem 

Pfahlerem, a také se švýcarským konstrukti-
vistou Richardem-Paulem-Lohsem. Ale roku 
1973 byl Hans-Peter Riese natrvalo vyhoš-
těn z Československa. Přestože kontakty 
s Kubíčkem a dalšími udržoval dál, umělecká 
spolupráce však již byla vyloučená.
Z roku 1973 je také nabízené dílo Jana 
Kubíčka. Ve kterém zkoumá vzájemnou dia-
lektiku náhody a plánu; pomocí házení kost-
ky volí barevné odstíny, které nadále zanáší 
do rastru.
Jednalo se o metodu zkoumání vztahu 
linie a náhody. Do obrazů se přidává prvek 
pohybu a dynamiky a do systému kompozic 
podle přísného geometrického řádu vstupu-
je princip náhody.

METODA ZKOUMÁNÍ VZTAHU LINIE A NÁHODY, 
POHYBU A DYNAMIKY,  
V PŘÍSNÉM GEOMETRICKÉM ŘÁDU
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84.

Grygar Milan (1926)

Bez názvu
1998
akryl, plátno
145 × 145 cm
sign. na rubu Grygar 1998

850 000 Kč

Jeden z nejvýznamějších českých uměl-
ců 20. století. Narodil se v roce 1926 ve 
Zvoleně. Po absolvování pražské Vysoké 
školy umělecko-průmyslové u profesora E. 
Filly se soustavně zabýval malbou v zátiších, 
která přecházela do nepředmětné barevné 
kompozice. V roce 1964 vytvořil sérii čer-
nobílých kreseb na principu vodorovného 
řazení. Rok 1969 byl pro Grygara jedním 
ze zlomových roků jeho tvorby. Začal plně 
rozpracovávat system partitur a navázal 
spolupráci i s akustickou laboratoří Ústavu 
teorie a dějin umění Československé aka-
demie věd.
Vytvářel kreslené a barevné partitury přímo 
určené k hudební interpretaci. Řadu kon-
ceptuálních partitur z 60.–70. let, kterými 
Grygar navázal na akustické kresby, založil 
na prioritě vizuálního grafického záznamu, 
který byl v zásadě více či méně přesným 
návodem pro hudební provedení a nabízel 
různé interpretační propozice. Těm odpo-

vídaly i názvy: již zmíněné půdorysné par-
titury, partitury-vzorce, barevné partitury 
a architektonické partitury, lineární partitury 
či zvukoplastické kresby. Díky grafické notaci 
Grygar navázal na problém otevřeného díla, 
jímž se zabývá celé jedno křídlo evropské 
a především americké avantgardy.
Na konci 80. let se Milan Grygar vrátil k malbě. 
První cyklus černých obrazů s barevnými 
lineárními prvky komplementárních barev 
založil na vzájemném kontrastu malby a linií. 
Na obdobném principu realizoval soubor již 
velmi dokonalých a stylisticky velmi působo-
vých bílých obrazů, nazvaných Geometrické 
partitury, kde úlohu lineárních prvků převza-
ly fragmenty elementárních geometrických 
tvarů, které byly nositeli akustické události. 
Tyto obrazy byly koncipované jako propo-
zice pro zvukovou interpretaci. A právě bílé 
obrazy z tohoto období jsou díla, která tvoří 
naprostý vrchol Grygarova díla, jak kvalitou 
tak nedostupností.

„VŠECHNO VZNIKÁ V MYŠLENCE. VŠECHNO CO JE 
ABSTRAKTNÍ, MUSÍ MYŠLENKU MÍT, BEZ MYŠLENKY 
BY SE JEDNALO JEN O DÍLO DEKORATIVNÍ.“
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85.

Kotík Jan (1916–2002)

Tvar
1964
olej, plátno
115 × 89 cm
sign. na rubu J. Kotík 64
na rubu dva štítky s popisem díla

480 000 Kč

vystaveno:
• Galerie Dolmen

reprodukováno:
• monografie Iva Mladičová – Jan Kotík, NG Praha 2011, str. 348, č. 862

Jan Kotík – člen Skupiny 42, Umělecké 
besedy a SČUG Hollar, zakladatel skupiny 
Systhema. Rané období souvisí s civilizačním 
programem Skupiny 42 a vychází z postku-
bistické stylizace reality. Procházel obdobím 

geometrické abstrakce, v 60. letech v obra-
zu uplatnil písmo v podobě kaligrafických 
znaků. Poté experimentoval s nekonvenč-
ním obrazovým formátem, malířským envi-
ronmentem, konstruktivními a rituálními 
variabily. V 70. letech se zabýval transforma-
cí některých principů kinetismu, minimalu, 
poverismu aj., opíraje se o objevné aspekty 
konceptuálních postupů. Začátkem 80. let 
se vrátil k malbě živelné barevnosti, s názna-
kem figurální malby. 

V DUCHU EXPRESIVNÍ 
ABSTRAKCE
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86.

Stratil Václav (1950)

Bez názvu
kombinovaná technika, olej, tužka, plátno
84 × 70 cm
sign. PD Huhaba

85 000 Kč

Václav Stratil je nepřehlédnutelnou posta-
vou současné umělecké scény. Okolo roku 
1975 se v jeho pracích začíná objevovat 
tajemný nápis Hu Haba, kterým pozdější díla 
signuje. I zde představené dílo je toho důka-
zem. Genealogie tohoto podivného sousloví 
je opředena mýty a domněnkami. Mezi ale 
nejčastěji zmiňovanou verzi patří následu-
jící: „Václav se při jednom z nočních flámů 
vracel noční Olomoucí domů, když se setkal se 
„společensky unaveným“ neznámým člověkem, 
který byl zmožen vypitým mokem a gravitací 
přitahován k zemi. Aby ho probral, zvolal na 
něj Václav „Hu!“. Postava mdle zareagovala 
převalením, ale dále se nezmohla na více než 
zahuhlání „haba“. Takto vznikla přezdívka Hu 
Haba.“ Od této chvíle přejal Václav Stratil 
toto zvláštní slovní spojení, jako identifikaci 
svého já.
K plnému rozvinutí Stratilova Hu Haby došlo 
ovšem až v letech 1977–1981. V této době 
se jeho alter ego pomyslně roztrojilo – na 
jedné straně na sebe vzalo téměř konkrét-
ní podobu, na straně druhé tvořil převáž-
ně díla figurativního charakteru a v opozici 
k této poloze, pod stejným pseudonymem, 
kreslil a maloval i práce nefigurativní, které 
patří spolu s černými kresbami k vrcholu 
Stratilovy tvorby.

GENEALOALOGIE  
HU HABA
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87.

Dokoupil Jiri Georg (1954)

Lilie
1997
malba kouřem, deska
81 × 41 cm
sign. na rubu Dokoupil 1997

150 000 Kč
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KONCEPT 
EXPERIMENTU 
UMĚLECKÉ 
TECHNIKY
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88.

Wojnar Jan (1944–2014)

Igelitová báseň
1973
objekt, potištěný igelit, kovový rám
55 × 57 cm
sign. na rubu na autorském štítku Wojnar 
1973

80 000 Kč

Wojnar se řadí mezi klíčové osobnosti čes-
kého konceptuálního umění. Jeho tvorba 
byla částečně reflektována i v širším, mezi-
národním kontextu. Jeho první tvůrčí údobí 
je spjato s šedesátými lety, a sice s fenomé-
nem nazývaným „nová citlivost“, podle pro-
gramové výstavy z roku 1968. Tato výstava 
a založení klubu Konkretistů dosvědčova-
ly, že i v českém prostředí narůstá výtvarný 
fenomén, aktuální i v mezinárodním kontex-
tu. Jan Wojnar je známý především pro své 
naprosto originální dílo, cyklus Přesýpacích 
básní, které začal vytvářet od roku 1968. 
Věnoval se i takzvaným Mřížovým básním, 
konceptuální fotografii a tvorbě netexto-
vých knih.
Zde prezentované dílo „Igelitová báseň“ 
představuje jednu z velmi raritních poloh 
Wojnarovy tvorby. Nelze ji chápat jako pou-
hou estetickou strukturu, nýbrž nese svůj 
vnitřní řád, oplývá rytmem a vybízí diváka 
k novým pohledům a vnímání. Díky malému 
počtu dochovaných děl z těchto let se jedná 
o sběratelsky velmi cené dílo.

POETIKA 
KONCEPTU
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Jako vůdčí a výrazná postava se Stanislav Diviš vyprofi-
loval už v začátcích své kariéry, během studia na praž-
ské Akademii výtvarných umění (1982–1985). Společně 
s Jiřím Davidem byl v období let 1984–1987 organizáto-
rem i účastníkem řady výstav pod souhrnným názvem 
Konfrontace, kterých bylo celkem šest. Jednalo se o ile-
gální a poloilegální akce, na kterých mohli zcela svobod-
ně vystavovat své práce.
Pro plátna Stanislava Diviše a jeho tvorbu je charakteri-
stická určitá míra abstrakce a semiotiky. V Divišově díle 
je patrný historizující pohled, který má většinou sloužit 
jako základ radikální výtvarné stylizace a konstruování 
obrazového systému. S výtvarnými předlohami, jimiž 
jsou zpravidla již známé motivy, pracuje tak, že je přetváří 
„k obrazu svému“. Autor sám svou metodu, založenou 
na exaktnosti, srovnávání, transpozici a estetické redukci 
obecně sdílených znaků i celých sémantických systémů, 
označil jako vědecký realismus.
V době, kdy se Stanislav Diviš pohyboval v okolí Kutné 
Hory, zobrazoval keltskou krajinu, na základě vykopávek. 
V Divišově provedení tato krajina připomínala i různé 
rituální masky – přitom však dané linie na obraze zobra-
zují skutečné linie úvozů a cest. Do těchto originálních 
„krajin“ Diviš umisťoval i mytologická témata se kterými 
se seznámil prostřednictvím četby. Jednalo se například 
o náměty „Golgata“ (1986), „Archa“ (1987), nebo právě zde 
hodnocené dílo „Trubky z Jericha“ (1987), které je svojí 
kompozicí a působivostí jedním z nejpůsobivějších děl 
Stanislava Diviše.

89.

Diviš Stanislav (1953)

Trubky z Jericha
1987
akryl, plátno
140 × 160 cm
sign. na rubu monogram DI 87

180 000 Kč

KLÍČOVÁ OSOBNOST 
SKUPINY TVRDOHLAVÝCH
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90.

Merta Vladimír (1957)

Poučení z cyklu Velký finanční 
skandál
1992
kombinovaná technika, enkaustika, 
asambláž, mince, deska
100 × 82 cm
sign. na rubu 1992 J. Merta

na rubu název díla autorem

80 000 Kč

Výrazná osobnost akčního umění osmde-
sátých let Vladimír Merta se v dnešní době 
věnuje především malbě. Po performancích 
v krajině a jejich záznamech na počátku 
devadesátých let vystavoval prostorově poja-
té obrazy, objekty a instalace, v nichž propo-
joval přírodní a civilizační symboly v kom-
binace tradičních a netradičních materiálů, 
typických a atypických prvků. Podroboval 
analýze jak archetypy přirozeného světa, tak 
i schémata virtuálního vnímání.
Snad nejslavnější sérií děl je Mertův obrazový 
cyklus „Velký finanční skandál“, který byl popr-
vé představen v únoru, roku 1992 v pražské 
Galerii Behémót. Jedná se o cyklus jedenácti 
rozměrných desek provedených technikou 
enkaustiky a doplněných o československé 
desetihaléře a americké centy. Z tohoto 
cyklu i nabízený obraz „Poučení“ 1992.

ANALÝZA CIVILIZAČNÍCH 
SYMBOLŮ
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91.

Koblasa Jan (1932–2017)

Tanztheater
1977
akryl, karton, dřevěná deska, autorská adjustace
83 × 68 cm,
sign. PD monogramem JK 77

55 000 Kč

Význam Jana Koblasy v kontextu českého, ale 
díky jeho pobytu v Německu i evropského 
umění je nepřehlédnutelný a osobitost jeho 
tvorby bylo možno obdivovat na řadě samo-
statných výstav a na společných výstavách jí 
úspěšně konfrontovat s díly mnoha neméně 
důležitých umělců. Počátky jeho kariéry jsou 
koncem temných padesátých letech pozna-
menány krutostí mladého komunistického 
režimu a umělec tíživou situaci reflektoval 
obdobně pesimistickým projevem informel-
ních obrazů a soch.
V druhé polovině šedesátých let, tedy 
poměrně uvolněné a téměř svobodné době 

zde vznikaly v návaznosti na předešlou tvor-
bu jedny z nejlepších a nejuznávanějších 
děl a Koblasa se začal věnovat výhradně 
sochařské činnosti. Vpád sovětské armády 
autora zastihl v zahraničí odkud už se zpět 
do Československa nevrátil, po prvním poby-
tu v Itálii se odstěhoval do Německa, kde 
se vliv nedávných událostí na citlivou duši 
umělce zrcadlí ve velmi expresivních dílech 
a Koblasa se v polovině sedmdesátých let 
během svého pobytu v Mnichově vrací po 
delší pauze opět k malbě.
V roce 1977 vznikla menší série výjimečných 
děl s velmi abstraktně pojatou tématikou 
tance jakési apokalyptické změti těl, které 
autor někdy pojmenoval „Tanz“, tedy tanec 
a v duchu své sochařské tradice Koblasa 
obrazy pro podtržení jejich naléhavosti vklá-
dal za plexisklo do černých dřevěných kazet. 
Tato velmi působivá asambláž diváka zne-
klidňuje nejen svoji malbou, ale také origi-
nální a nezvyklou formou autorské adjustáže. 
Takto uvězněných a spontánních děl, které 
umělec neoficiálně nazýval Theater vznikl 
tehdy asi tucet a do malé řady stejně velkých 
„divadel“ patří i nabízený obraz. 
Protože se jedná o skutečně kvalitní díla, 
doslova vykrystalizovaná pod tlakem udá-
lostí a tíživé situace, byla celá série několikrát 
vystavována a pro sběratele našeho pová-
lečného umění představuje nabízený obraz 
důstojného reprezentanta Jana Koblasy z jed-
noho nejzásadnějších období jeho tvorby.
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92.

Kokolia Vladimír (1956)

Obraz I
1983
olej, sololit
34 × 44,5 cm
sign. na rubu Kokolia 83

65 000 Kč

V osmesátých letech se Kokolia 
opět vrací k malbě, v níž využívá 
předchozího nemalířského období 
a zhodnocuje ornamentiku svých 
kreseb. Maluje slabou rozředěnou 
barvou a plochu obrazu, jenž často 
dělí do určitých ornamentálních 
rytmů, jejichž elementy takřka vždy 
vycházejí z předmětného světa. 
Často se předmět stává na první 
pohled nečitelným, neboť jej zob-
razuje v plynoucím čase z mnoha 
úhlů. V tomto ohledu je pak nepo-
chybným vzorem jeho myšlení 
východní filozofie. Vladimír Kokolia 
neodmyslitelně patří k nejosobitěj-
ším představitelům malířské gene-
race nastupující v osmdesátých 
letech, jenž nejen v dobách otřesu 
malbou v devadesátých letech, ale 
nepřetržitě až do dnešních dní udr-
žuje úroveň tohoto média nadále 
výsostně na výši.

RYTMUS 
ORNAMENTÁLNÍHO 
ELEMENTU
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93.

Merta Jan (1952)

Návrat II
2008–2010
akryl, plátno
110 × 56 cm
sign. na rubu Jan Merta 2008-10

na rubu název díla autorem

490 000 Kč

vystaveno:
• na výstavě v Topičově salonu, 2011

reprodukováno:
• v katalogu z výstavy

Návrat do krajiny dětství je hlavním tématem 
obrazů Jana Merty. Malíř jimi navazuje na 
tradici české moderny. „Měl jsem potřebu se 
vrátit k nějakým původním, nejpůvodnějším 
zážitkům, které mají takovou intenzitu, jakou 
už později člověk nezažívá,“ řekl výtvarník. 
Zachytil tak hlavně chvíle svých prvních 
setkání s vizuálním uměním. „V běžném 
životě jsme uprostřed nějaké dráhy a už si ani 
neuvědomujeme, co nás na tu dráhu původ-
ně dostalo. Člověk by měl najít svatou zemi 
tam, kde poprvé lezl po podlaze.“ Tramvajáka, 
Trosky, Rembrandta s vypíchanýma očima, 
olejový sokl a další reálie má spojené s dět-
stvím v Liberci malíř a rodák Jan Merta. 
„Obrazy mají konkrétní příběhy. Každý příběh 
jsem doprovodil krátkým textem. Je tam určitá 
míra zasvěcení, proč ten obraz vypadá, jak 
vypadá,“ vysvětlil umělec.

TO NEJPODSTATNĚJŠÍ 
ZE VZPOMÍNEK
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94.

Merta Jan (1952)

Radost jarního lesa
1996–2001
akryl, plátno
70 × 70 cm
sign. na rubu Jan Merta 1996-2001

na rubu název díla autorem

220 000 Kč

Jan Merta je malířem bytostným, jeho obra-
zy na sebe vzájemně odkazují, mají vazbu na 
způsob malby a princip malířského rukopisu. 
Charakteristické pro jeho malbu je, že všech-
na jeho díla mají vlastní, intimní důvod. Vše, 
co prožil, s kým se setkal, na co vzpomíná, 
o čem přemýšlí, to všechno odráží a zpraco-
vává ve svých obrazech, na některých z nich 
pracuje i několik let. Malba Jana Merty je 
jeho specifickým uměleckým prostředkem 
sebevyjádření.

„KDYŽ OBRAZ PUSTÍM DO SVĚTA, VĚTŠINOU CÍTÍM 
ZADOSTIUČINĚNÍ I OSTRAŽITOST ZÁROVEŇ. MOHL BYCH 
SE PTÁT, JAK SE POCITY A NÁLADA, KTERÉ VE MNĚ VLASTNÍ 
OBRAZ VYVOLÁVÁ, SHODUJÍ S POCITY A NÁLADOU, 
S JAKÝMI JSEM OBRAZ VYVOLAL. CO VYVOLÁVÁ VYVOLANÉ? 
TOHO BYCH SE RÁD UŠETŘIL.“
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95.

Ovčáček Eduard (1933)

Šifra ležatá osma
2003–2008
kombinovaná technika, digitální tisk, malba, kresba, plátno na desce
130 × 130 cm
sign. UD E. Ovčáček 2008, na rubu E. Ovčáček

na rubu popis díla autorem

150 000 Kč

Ovčáčkova multimediální tvorba zahrnuje 
grafiku, malbu, propalovanou koláž, plasti-
ku, vizuální a konkrétní poezii, lettristickou 
fotografii, akci a instalaci. Podstatné je, že 
po celou svou tvůrčí cestu zůstává Ovčáček 
věrný fenoménu písma, jehož důležitost si 
uvědomil, ale dokázal přitom toto základní 
nasměrování velice citlivě modifikovat v sou-
vislosti s proměnami „ducha doby“.

Ovčáčkův lettrismus je (kromě jednoho, 
ovšem skutečně významného tvůrčího 
údobí) prakticky vždy nesen uplatněním 
kodifikovaných forem grafémů – latinky, 
a samozřejmě také číslic – v různých mož-
ných podobách artikulace. Pouze minimálně 
písmo deformuje nebo transformuje autor-
ským rukopisem.
Shodou okolností Ovčáček nikdy nepřišel 
do kontaktu s pařížskou lettristickou sku-
pinou. Takže jeho dílo se odvíjelo jako dílo 
poměrného solitéra, s nejbližšími kontakty 
především v Polsku a Západním Německu.
Písmo je pro něj naprosto mimořádným 
kulturním a kulturotvorným fenoménem, 
něčím nesrovnatelným s jinými projevy lid-
ského ducha.

OSOBITÝ FENOMÉN 
ČESKÉHO LETTRISMU
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96.
Bortnyik Sándor (1893–1976)

Matka s dítětem
lept, karton č. 7
12 × 9 cm
sign. PD Bortnyik

35 000 Kč

97.
Kupka František (1871–1957)

Vidění alkoholikovo
lept, papír
16,5 × 14,5 / 40 × 28,5 cm
sign. LD Kupka v tisku
reprodukováno: NG Praha – katalog 1967; 

Ludmila Vachtová, František Kupka, 1968, 

Palazzo Massari, Italy, 1987; Museé d'Orsay, 

Paris, kat. č. 22

100 000 Kč

Jedná se o originální Kupkovo dílo, 
které na českém trhu nebylo nikdy 
draženo a dá se předpokládat, že 
existuje minimum otisků této gra-
fiky.

96

97
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98.
Mucha Alfons (1860–1939)

Odpočinek (Studie)
kvaš, pastel
30 × 37 cm (výřez)
sign. PD Mucha
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

50 000 Kč

Posuzovaná kresba je autentickou studijní 
prací Alfonse Muchy, světoznámého autora, 
jehož mnohotvárné dílo se stalo nejpří-
značnějším ztělesněním uměleckých idejí 
přelomu století. Neobyčejně výtvarně zruč-
ná a suverénní malba, prodchnutá sym-

bolickými obsahy, byla vyvrcholením jeho 
tvůrčích snah. Alfons Mucha je ve světě 
(spolu s průkopníkem abstrakce Františkem 
Kupkou) nejznámějším z českých umělců. 
Dílo Alfonse Muchy tvoří velmi závažnou 
hodnotu světového umění kolem roku 1900.
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99.
Wachsmann Bedřich
 (1820–1897)

Houslista
1903
pastel
31 × 38 cm (výřez)
sign. LD monogram WB 1903

7 000 Kč

100.
Hála Jan (1890–1959)

Hlava dívky v kroji
1926
olej, plátno
40 × 32 cm
sign. LD J. Hála 26

190 000 Kč

101.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Na pouti ve Vysoku, Bosna
olej, plátno, lepenka
34 × 29,5 cm
sign. PD L Kuba
na rubu název díla s č. 45

29 000 Kč

102.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Modelka v ateliéru
olej, plátno
81 × 60 cm
sign. nezjištěna

70 000 Kč

103.
Jakub František (1875–1940)

V harému
olej, dřevěná deska
54,5 × 75 cm
sign. na rubu razítko 
pozůstalosti autora

60 000 Kč

99

100
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104.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Lesní tůň
olej, malířská lepenka
65,5 × 58,5 cm
sign. LD Al. Kalvoda
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

65 000 Kč

105.
Kavan Jan (1905–1986)

Zimní krajina
olej, malířská lepenka
47 × 37,5 cm
sign. LD Kavan
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

40 000 Kč

106.
Lolek Stanislav (1873–1936)

Cestou na pastvu
olej, deska
82 × 70 cm
sign. PD Lolek St.
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

50 000 Kč

104

105 106
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107.
Boettinger Hugo (1880–1934)

Dívčí akt – Léto
1914
olej, plátno
74 × 50 cm
sign. LD H. Boettinger 1914
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

70 000 Kč

108.
Boettinger Hugo (1880–1934)

Milenci (básník a jeho múza)
1904
olej, lepenka
70 × 89,5 cm
sign. PD Hugo Boettinger 
1904
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

45 000 Kč

109.
Holan Karel (1893–1953)

Pražská periferie v zimě
1950
olej, plátno
50 × 73 cm
sign. PD K. Holan 50
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

35 000 Kč

107 108

109
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110.
Krejčí Jiří (1899)

Zátiší s ovocem
1923
olej, plátno
46 × 60 cm
sign. LD Jiří Krejčí 1923

75 000 Kč

111.
Procházková Linka (1884–1960)

Kytice
enkaustika, plátno
48 × 37 cm
sign. PD L. Procházková

45 000 Kč

110

111
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112.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Sedící žena
1930
olej, překližka
33 × 22,5 cm
sign. PN monogram P. K. 30

45 000 Kč

113.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Dívka – Akt
1943
olej, lepenka
24 × 31 cm
sign. PD monogram P. K., na rubu P. Kotík 1943

45 000 Kč

112

113
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114.
Petrovan Bedřich (1908–1986)

Město
1946
olej, vaječná tempera, plátno
45 × 50 cm
sign. LD B. Petrovan 46, na rubu 
B. Petrovan / 1946
na rubu popis díla autorem; pravost potvrdil 

PhDr. Ivo Helán

22 000 Kč

115.
Petrovan Bedřich (1908–1986)

Pohled z ateliéru
1947
olej, plátno
60 × 50 cm
sign. PD B. Petrovan 47
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

25 000 Kč

116.
Souček Karel (1915–1982)

Montér
40. léta 20. stol.
olej, plátno
59 × 43 cm
sign. nezjištěna

40 000 Kč

114

115 116



275

117.
Souček Karel (1915–1982)

Lidová slavnost
1957
olej, plátno
73,5 × 103,5 cm
sign. PD K. Souček 57
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

60 000 Kč

118.
Kundera Rudolf (1911–2005)

Commedia dell Arte
olej, plátno
67,5 × 94,5 cm
sign. LD Rudolf Kundera
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

50 000 Kč

117

118
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119.
Král Jaroslav (1883–1942)

Zátiší
1933
barevný pastel, tužka, papír
26,5 × 20 cm
sign. PD Král 1933

12 000 Kč

120.
Foltýn František (1891–1976)

Abstraktní kompozice
1935
kresba tuší, akvarel, papír
27 × 17 cm
sign. PD Foltýn P. 35

22 000 Kč

121.
Tichý František (1896–1961)

Muž s deštníkem
kresba tužkou
27 × 15,5 cm
sign. LD Tichý
PD dedikace autorem, na rubu potvrzení pravosti PhDr. 

Františka Dvořáka a štítek galerie Tony Subal

35 000 Kč

122.
Tichý František (1896–1961)

Paganini
1946
litografie, IV. stav
42,5 × 32,2 cm
sign. LD Tichý 46

28 000 Kč

123.
Tichý František (1896–1961)

Leda s labutí
1949
kresba tuší, běloba, papír
20 × 26 cm
sign. UD Tichý 49
odborná expertiza MUDr. Jiří Kačer CSc.

29 000 Kč

119

120
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124.
Malý František (1900–1980)

Nevěsta
1978
olej, plátno
60 × 50 cm
sign. LD F. Malý 78

65 000 Kč

125.
Malý František (1900–1980)

Dívka u okna
olej, plátno
65 × 40 cm
sign. nezjištěna

70 000 Kč

126.
Mikulka Alois (1933)

Čekám na tebe! Tvá S.
2016
olej, sololit
98 × 43 cm
sign. na rubu na štítku A. Mikulka / 2016

80 000 Kč

124 125

126
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127.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Anička
1962
kresba tuší
14 × 10 cm
sign. PD Kamil Lhoták 62

12 000 Kč

128.
Buffet Bernard (1928–1999)

Z Paříže
barevná litografie 134/250
55 × 40 cm
sign. PD Bernard Buffet, PN Bernard 
Buffet v tisku

18 000 Kč

129.
Wiesner Richard (1900–1972)

Žena na křesle
olej, překližka
25 × 20 cm
sign. PN R. Wiesner

7 000 Kč

127

128 129
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Zoubek Olbram (1926–2017)

Vyhnání z ráje
reliéf, olovo, cín
50 × 49 cm
sign. na rubu O. Zoubek

40 000 Kč

131.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Velká žena – z cyklu Archaický cyklus
1962
reliéf, olověný odlitek
25,5 × 18,5 cm
sign. na rubu Olbram Zoubek
reprodukováno: monografie Malina – Olbram 

Zoubek, soupis díla, 1996, č. 105, Výtvarné 

umění č. 6–7, 1963, str. 262; vystaveno: Muzeum 

Kampa, 2013, Olbram Zoubek neznámý, č. 8

35 000 Kč

132.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Kentaur a Lapithka
olověný zlacený reliéf
33 × 33 cm
sign. na rubu O. Zoubek

40 000 Kč

280

130

132

131
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133.
Janeček Ota (1919–1996)

Svatební dvojice
1983
olej, sololit
46 × 29,5 cm
sign. PD O. Janeček 83
na rubu název díla autorem a autorský štítek s číslem katalogu 

2420

55 000 Kč

134.
Janeček Ota (1919–1996)

Tři kameny
1987
olej, plátno
54 × 73 cm
sign. PD Ota Janeček 87, na rubu Ota Janeček 87
na rubu název díla autorem, v soupisu díla č. 1018, přiložené 

potvrzení pravosti od Ing. Tomáše Janečka

50 000 Kč

133

134
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135.
Hložník Vincent (1919–1997)

Figura
olej, lepenka
42,5 × 31 cm
sign. PD monogram V. H.

35 000 Kč

136.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Zástupy
1958
olej, plátno
46,5 × 38,5 cm
sign. PD P. Kotík
na rubu autorský štítek s popisem 

a přípis Výstava ČFVU Praha 1958, 

reprodukováno: monografie Pravoslav 

Kotík, str. 60, č. 683

50 000 Kč

137.
Janeček Ota (1919–1996)

Ležící dívka
bronzová plastika, 
kamenný podstavec
v. 19 cm
sign. na plintě Ota Janeček

50 000 Kč

135 136

137
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138.
Beneš Vlastimil (1919–1981)

Hřbitov v zimě
1975
olej, sololit
23 × 48 cm
sign. PD Beneš 75, na rubu Vlastimil Beneš

65 000 Kč

139.
Beneš Vlastimil (1919–1981)

Hokejové hřiště
1966
olej, plátno
48 × 65 cm
sign. PD Beneš 66, na rubu Beneš Vlastimil
na rubu název díla autorem

100 000 Kč

138

139
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140.
Kolář Jiří (1914–2002)

Obžerství
1963
koláž
22,5 × 16 cm
sign. PD monogram JK 63, na rubu Jiří Kolář 
80

12 000 Kč

141.
Janoušková Věra (1922–2010)

Z cyklu Cementové hlavy
1997
kombinovaná technika, koláž, kresba, karton
84,5 × 59 cm
sign. na rubu Věra Janoušková 1997
na rubu název díla autorkou

18 000 Kč

142.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Bez názvu
kombinovaná technika
23,5 × 23 cm
sign. LD J. Vyleťal, PD monogram JV

10 000 Kč

140

141

142
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143.
Kolář Jiří (1914–2002)

Černé zlato
1965
chiasmáž, asambláž, deska
40 × 30 cm
sign. na rubu Jiří Kolář 1965

50 000 Kč
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144.
Guth Hella (1908–1992)

Kompozice
1953
kombinovaná technika, karton
37 × 49 cm (výřez)
sign. PD Hella Guth 53, na rubu Hella Guth
na rubu název díla autorem

20 000 Kč

145.
Matal Bohumír (1922–1988)

Kompozice
1982
olej, sololit
17 × 25 cm
sign. UD Matal 82, na rubu B. Matal 82
na rubu název díla autorem

32 000 Kč

146.
Nemes Endre (1909–1985)

Kompozice
1950
kombinovaná technika, tempera, kvaš, 
vrypy, karton
54 × 45 cm (výřez)
sign. PD Endre Nemes 1950

50 000 Kč

144

145

146



287

147.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Chvíle mezi dnem a nocí
1967
kombinovaná technika, 
akvarel, karton
19 × 21 cm (výřez)
sign. UD Adriena Šimotová 
67
skica ke stejnojmennému obrazu, 

viz soupis díla č. 202–204

20 000 Kč

148.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Obraz
1964
kombinovaná technika
28 × 16 cm (výřez)
sign. PD Adriena Šimotová 
64

50 000 K0

149.
Rittstein Michael (1949)

Chlad, vášeň a hřebíky
1993–1994
kombinovaná technika, 
karton
48 × 65 cm
sign. PD M. Rittstein 93-94
na rubu název díla autorem

18 000 Kč

147 148

149
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150.
Boudník Vladimír  
(1924–1968)

Kompozice
1960
aktivní, strukturální grafika
23 × 17 cm
sign. UD Vladimír Boudník 
1960

32 000 Kč

151.
Boudník Vladimír  
(1924–1968)

Bez názvu
1963
kombinovaná grafická 
technika, strukturální 
grafika
34 × 17 cm
sign. UD V. Boudník 1963.

26 000 Kč

152.
Boudník Vladimír  
(1924–1968)

Magnetická grafika
1965
magnetická grafika
17 × 27 cm
sign. UD Vladimír Boudník 
1965 - VIII.

28 000 Kč

150 151

152
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153.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Stopy materiálu
1959
kovová matrice, aktivní grafika
9 × 15 cm
sign. LU V. Boudník

80 000 Kč

Posuzovaná matrice „Stopy materiálu“ je ori-
ginálním, vývojově důležitým a sběratelsky 
velmi vzácným dílem Vladimíra Boudníka, 
jednoho z nejvýznamnějších umělců tvo-
řících v druhé polovině dvacátého století, 
jehož široká, mnohovrstevnatá a vnitřně 
koncentrovaná práce se stala nosnou osou 
vývoje soudobého českého umění.
Posuzované dílo je katalogizováno pod 
názvem Stopy materiálu s datem vzniku 
1959. Jedná se tedy o jednu z prvních docho-
vaných kovových matric, které Boudník vyrá-
běl při své práci v továrně Aero. Na matrici 

byla dodatečně Boudníkem vyryta signa-
tura Boudník a následně s tímto podpisem 
vyrobeno i několik tisků. Existuje i varianta 
tisků dřívějších z matrice ještě bez textových 
vrypů a úprav. Tisk z již upravené matrice je 
též několikrát tiskově reprodukován.
V roce 1959 začal Boudník používat název 
aktivní grafikajelikož dostal od Mikuláše 
Medka útlou brožurku o Pollockovi. Protože 
neexistoval žádný český výraz pro action 
painting, začal Boudník – analogicky ke své 
grafice – používat termín „aktivní grafika“ 
i to, že tuto metodu používal již od roku 1955.
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154.
Načeradský Jiří (1939–2014)

Šťastná rodinka
1966
akvarel, ruční papír
44 × 57,5 cm (výřez)
sign. PD Načeradský 66

16 000 Kč

155.
Králík Jaroslav (1924)

Kompozice
1995
koláž, kresba tužkou, 
perem, ruční papír
52,5 × 38,5 cm
sign. PD J Králík 95

18 000 Kč

156.
Novák Ladislav (1925–1999)

Je á Siéna
1973
koláž, akvarel, kresba tuší
37,5 × 26,5 cm
sign. PD monogram 20. 10. 
1973

30 000 Kč

154

155 156
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157.
Tikal Václav (1906–1965)

Mechanické fantomy
tempera, karton
50 × 35 cm
sign. na rubu razítko pozůstalosti autora
u pozůstalostního razítka podpis dcery autora Blanky Skálové

80 000 Kč
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158.
Kovanda Jiří (1953)

Bez názvu (KUCHYNĚ)
1991
objekt
20 × 20 × 8 cm
sign. na rubu J. KOVANDA 1991
provenience: soukromá sbírka Brno

90 000 Kč

Jiří Kovanda patří k nejvýznamnějším sou-
časným českým umělcům. Jeho tvorba je 
zastoupena na prestižních světových pře-
hlídkách umění, v poslední době například 
v londýnské Tate Modern (performance 
Líbání přes sklo) či na přehlídce Documenta 
12 v Kasselu. Mezinárodní proslulost mu zís-
kaly zvláště jeho akce a intervence ze 70. 
a 80. let 20. století, které se staly nepostrada-
telnou součástí zásadních výstav a publikací 
mapujících a začleňujících umění bývalé-
ho východního bloku zpět do evropské-
ho a světového kontextu, za všechny East 
Art Map, Body and the East and Parallel 
Actions. Kovandovy rané akce a instalace 
byly zprvu přijímány jako politické umění 
(tak jako všechno, co v normalizačním pro-
středí vyčnívalo z onoho „normálu“), v sou-
časné době byl však názor na ně korigován 
a byly posunuty blíže do oblasti individu-
ální a sociální zkušenosti a minimalistické-
ho gesta. Navozování vztahů a nenápadné 
změny podob běžných věcí a jevů, byly 
ústředním motivem jak zmíněných akcí, 
které jeho dílo staví do kontextu akčního 
a konceptuálního umění té doby, tak také 
pozdějších instalací a intervencí, ve kterých 
úlohu hlavního aktéra Jiří Kovanda odevzdal 
světu předmětů a materiálů. Tyto realizace 
jeho tvorbu přibližují kontextuálnímu umění 
a minimalismu.
Od roku 1990 vznikají jedny z prvních dře-
věných objektů, obrazy z latí, žebřina a poté 
významná série „krabiček“, ponechaných 
v syrovém stavu.
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159.
Anderle Jiří (1936)

Dívka a nekonečno
2016
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. PD Jiří Anderle 101/2016, na 
rubu 2 × monogram J. A. 101/2016
PD a na rubu název díla autorem, na rubu 

štítek s popisem díla

220 000 Kč

160.
Merta Jan (1952)

Tajemství II
2002–2003
olej, plátno
50 × 35cm
sign. na rubu Jan Merta 2002-03

140 000 Kč

161.
Císařovský Tomáš (1950)

Procházka v parku
1989
akryl, plátno
160 × 145 cm
sign. nezjištěna
na rubu štítek výstavy Musée d'Art 

Moderne de la Ville de Paris, Prague 

– Bratislava, D'une génération, l'autre, 

3. dubna – 21. června 1992 a štítek výstavy 

Wannieck Gallery Brno, 15/2 – 19/5/2013

160  000 Kč

159

160
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Tomáš Císařovský patří k nejvýraznějším 
figurálním koloristickým malířům střední 
generace. Absolvoval Akademii výtvarných 
umění v Praze a od 90. let patří k umělcům, 
jejichž dílo je respektováno a kurátorsky sle-
dováno, je zván na mezinárodní přehlídky 
i samostatné prezentace v zahraničí. Velký 
ohlas vzbudil jeho cyklus portrétů českých 
potomků šlechticů nazvaný Bez koní. Od 
figurální malby se po návštěvě Peru dostal 
rovněž i k téměř romantické krajinné tvorbě. 
Ve svých obrazech se věnoval také pohle-
dům do nedávné české historie – do pade-
sátých let minulého století, doby tvrdého 
komunistického režimu, ale i nedávné hav-
lovské éry. Průběžně se věnuje také kresebné 
a grafické tvorbě.
Malíř Tomáš Císařovský má za sebou dvacet 
let pozoruhodné malířské práce. Její výji-

mečnost v kontextu českého, ale i evrop-
ského umění, může doložit seznam výstav, 
mezi nimiž nechybí samostatné expozice 
v nejprestižnějších pražských výstavních 
prostorách – v Galerii Rudolfinum a také 
v Národní galerii ve Veletržním paláci. Tomáš 
Císařovský si své postavení zasloužil bez 
ohledu na proměnlivost kontextu i zájmu 
publika tvrdošíjnou a koncepční prací v roz-
měru tradičního malovaného obrazu. Není 
divu, že v dnešním boomu závěsných obra-
zů je tedy opět ve středu zájmu milovní-
ků umění, odborníků, výstavních institucí 
i sběratelů. Císařovský se navíc soustředí na 
komunikativní a vizuálně vděčná témata, 
která však vždy mají přesný, někdy i kontro-
verzní, sociální či historický obsah a dopad. 
Dominuje figurální a portrétní malba, dopl-
něná v posledních letech o krajinné motivy.

161
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162.
Dlouhý Bedřich (1932)

Z ateliéru
1994
kombinovaná technika, asambláž, karton
50 × 70 cm
sign. PD Dlouhý 94

32 000 Kč
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163.
Kunc Milan (1944)

Krajina
1985
olej, plátno
120 × 90 cm
sign. LU M. Kunc 1985

220 000 Kč

Milan Kunc je zásadní osobností nejen 
v rámci české, domácí výtvarné scény, ale 
i v měřítku světovém. Jeho důležitost leží 
v návratu k tabuizovanému figurativnímu 
obrazu, který měl v 70. letech minulého sto-
letí dosti neatraktivní nádech. Klasická malba 

byla tehdy považována za zcela překonaný 
a neaktuální výtvarný projev. Na přelomu 
70. a 80. let proto Kunc založil, v doprovo-
du svých dvou spolužaků, P. Angermannem 
a J. Knapem, skupinu Normal, která utvářela 
ráz postmoderního malířství.
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164.
Chatrný Dalibor (1925–2012)

Bez názvu
1988
akryl, lepenka
62,5 × 87 cm
sign. UD D. Chatrný 88, na rubu 
D. Chatrný 88

90 000 Kč

165.
Stratil Václav (1950)

Černá kresba
80. léta 20. stol.
kombinovaná technika, akvarel, 
kresba tuší, karton
76 × 62 cm
sign. na rubu Václav Stratil 80. léta

50 000 Kč

164

165
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166.
Malich Karel (1924)

Bez názvu
2008
barevný pastel, ruční papír
51 × 35,5 cm
sign. na rubu K. Malich 2008.X.

65 000 Kč

167.
Kokolia Vladimír (1956)

Obraz II
1983
olej, sololit
44,5 × 34,5 cm
sign. na rubu Kokolia 83

65 000 Kč

168.
Kyncl František (1934–2011)

Rote Monostruktur
akryl, reliéf, ruční papír
55 × 42 cm
sign. na rubu F. Kyncl 90

25 000 Kč

166 167

168
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169.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Černo-bílá struktura
1967/2009
serigrafie 41/80, plexibox
220 × 38,5 cm
sign. PD Sýkora 1967/2009

95 000 Kč

170.
Wojnar Jan (1944–2014)

Přesýpací báseň
2007
objekt, koláž, písek
30,5 × 30,5 × 3 cm
sign. na rubu na štíku Wojnar 2007
na rubu autorský štítek s názvem díla

50 000 Kč

169

170
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bid.Live

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. 



303

bid.Live

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. 



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 pří-
padě 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 nemů-
žeme 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 odba-
vení 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 čís-
lovány 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 zasti-
žení 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 19. 10. 2019 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 kance-
láři 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 zazna-
menány. 





kontakty: www.acb.cz, 603 42 49 13 (Jiří Rybář)

1. Art Consulting – Praha, Národní třída 9. – Topičův salon 
e-mail: praha@acb.cz; telefon: 603 42 49 13 a 224 23 25 00

1. Art Consulting – Praha



kontakty: www.acb.cz, 603 42 49 13 (Jiří Rybář)

1. Art Consulting – Brno, Steinova vila, Barvičova 23/25 
e-mail: brno@acb.cz; telefon: 603 42 49 13 a 542 214 789

1. Art Consulting – Brno
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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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Poznámky:
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