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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
30. 5. – 9. 6. 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 9. 6. 2019 začíná od 12.30 hod.

Aukce / Auction
Proběhne v neděli 9. 6. 2019 ve 13.30 hod., Topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9.

Will take place on June 9, 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: 9. 6. 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 June 9, 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.
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EXKLUZIVNÍ 
VÝBĚR 

VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ

Aukce Topičův salon Praha



1.

Šlik Jáchym Ondřej (1569–1621)

Závěť vůdce Stavovského povstání
1612
text na pergamenu
58 × 65 cm
sign. na rubu Joachim Schlick

4 000 000 Kč

Závěť je psaná na pergamenu o rozměru 
58 na 65 cm, novogotickým kurzivním pís-
mem, takzvaným kurentem používaným 
v českých zemích a německých zemích od 
16. století. Na spodní rubové straně v mís-
tech, kde se nacházela pečeť, je opatřena 
datací 16. července 1612 a plným podpisem 
Jáchyma Šlika. Pečeť byla pravděpodobně 
odstraněna v 19. století, kdy bylo módní 
vytvářet kolekce pečetí šlechtických rodů.
Jáchym Ondřej Šlik pocházel ze starobylého 
šlechtického rodu, který vlastnil na přelomu 
15. a 16. století bohaté jáchymovské pan-
ství, proslulé těžbou stříbra. Patřil k předním 
vůdcům české protestantské aristokracie 
a při staroměstské exekuci byl sťat katem 
Janem Mydlářem jako první. Žaloba ho vinila 
ze zrady císaře Ferdinanda II. a z paktování 
se s nepřáteli Habsburků. 
Šlik byl luteránského vyznání a znal dobře 
poměry na dvoře saského kurfiřta Jana Jiřího, 
kde nějaký čas působil jako jeden z jeho 
vychovatelů. Roku 1619 prosazoval zvolení 
Jana Jiřího za nového českého krále a sna-
žil se vzbouřené strany orientovat na spo-
lupráci se Saskem, kde v mládí studoval 
na Jenské univerzitě. Do Čech se ze Saska 
vrátil až v roce 1600 a měl značnou záslu-
hu na formování stavovské opozice proti 
Rudolfovi II. Výrazně se zasadil o prosazení 
Rudolfova Majestátu roku 1609. V roce 1617 

stál původně proti kandidatuře Ferdinanda 
Štýrského (Ferdinanda II.) za českého panov-
níka, ale svým vystoupením na volebním 
stavovském sněmu se nakonec sám zdis-
kreditoval, neboť Ferdinandovu kandidaturu 
nakonec přijal bez výhrad. Až po čase se uká-
zalo, že na něj Ferdinand vyvíjel nepřípustný 
nátlak. Šlik společně s dalšími příslušníky 
evangelické šlechty byli nuceni vyslechnout 
od biskupa Khlesla, že v případě, že budou 
bránit přijetí Ferdinanda Štýrského za čes-
kého krále, mají si opatřit dvě hlavy, jestli si 
jednu z nich budou chtít zachovat…
Šlik se stal aktivním účastníkem pražské defe-
nestrace roku 1618, ačkoliv nepatřil ke spik-
lenecké skupině protestantských radikálů, 
která defenestraci připravila, a na tajné pora-
dě u Albrechta Jana Smiřického nebyl. Mezi 
vzbouřenými stavy proslul tím, že rád řečnil 
a byl proto považován za jednoho z hlavních 
aktivistů protihabsburského odboje. V roce 
1618 se spolupodílel na tvorbě stavov-
ské Apologie, která objasňovala veřejnosti 
postoje vzbouřených stavů a zdůvodňovala 
motivy celého povstání. Šlik zároveň vedl 
diplomatická jednání s lužickými a slezskými 
stavy o jejich připojení k českému odboji 
a stal se jedním z hlavních členů stavov-
ského direktoria. Během krátkého panování 
Fridricha Falckého byl jmenován správcem 
Horní Lužice a nejvyšším sudím.
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Po porážce povstání se obrátil na kníže-
te Lichtenštejna, příbuzného své manželky, 
s žádostí, aby se za něj přimluvil u císaře. 
Lichtenštejn nebyl proti, ale vyzval Šlika, 
aby se pokusil zpacifikovat slezské stavy 
a donutil je ke kapitulaci před Ferdinandem 
II. Šlik ale v této záležitosti neobstál a tak 
ztratil poslední možnost udělení případ-
né milosti. Nakonec se vrací do Čech, kde 
pobývá u svého synovce Kryštofa Rederna 
na Frýdlantě. Tady je zajat saskými vojáky 
a přepraven do Drážďan ke kurfiřtovi Janu 
Jiřímu, který svého někdejšího vychovate-
le nakonec vydává do Vídně a tak osvěd-
čuje svoji věrnost Habsburkům. Tato věr-
nost je však podpořena příslibem ze stra-
ny Ferdinanda, který mu za pomoc proti 
českým vzbouřencům přislíbil Lužici, která 
měla být odtržena od Koruny české. Vydání 
Šlika do Vídně se rovná rozsudku smrti, pro-
tože císař Ferdinand II. ho osobně spolu 
s Matyášem Thurnem považuje za nejnebez-
pečnějšího z rebelů a strůjce celého povstá-
ní. Jan Jiří v průběhu války přechází do pro-
tihabsburského tábora a v roce 1631–1632 se 
svojí saskou armádou ovládá Prahu a účastní 
se slavnostního pohřbu ostatků poprave-
ných, včetně svého dřívějšího vychovatele…

Jáchym Ondřej Šlik jako první vystoupí 
21. června 1621 kolem páté hodiny ranní 
na popravčí lešení na Staroměstském 
náměstí, kde mu je mávnutím katova meče, 
bez použití popravčího špalku, nejdříve 
uťata hlava a poté pravá ruka. Ta, kterou pří-
sahal věrnost císaři Ferdinandovi…
Lebka Jáchyma Ondřeje Šlika na četné pros-
by jeho vdovy, hraběnky Šlikové, mohla být 
sňata již v květnu 1622 ze Staroměstské mos-
tecké věže, kde byla spolu s hlavami ostat-
ních popravených stavovských vůdců vysta-
vována, a na příkaz Karla z Lichtenštejna byla 
pochována k jeho tělu. Ze tří manželství 
vzešli Anna Marie Sidonie Šliková, Elizabeth 
Šliková a syn Jan Albín Šlik. Syn zemřel za dva 
roky po exekuci u příbuzných na Moravě…
Podoba Jáchyma Ondřeje Šlika se nedo-
chovala a to i přesto, že vzhledem k jeho 
angažovanosti a postům, které zastával, 
existovalo jistě mnoho jeho portrétu. O její 
rekonstrukci se pokusil až koncem minulé-
ho století přední český antropolog a lékař 
profesor Emanuel Vlček na jeho zachovalé 
lebce. Nicméně i o autenticitě této relikvie se 
vyskytují pochybnosti…
Díky Českému stavovskému povstání se roz-
hořela po celé Evropě válka, dnes známá 



19

jako třicetiletá, která 
byla oficiálně ukonče-
na Westfálským mírem 
roku 1648. Nicméně její 
důsledky přetrvávaly ještě 
celá desetiletí. Drasticky 
poklesl počet obyvatel 
ve všech zemích, které 
se dobrovolně nebo 
nedobrovolně připojily ke 
konfliktu. Přesnou bilan-
ci kvůli válce zaniklých 
vesnic už nikdo nikdy 
neudělá, protože chybě-
jí podklady. Předpokládá 
se, že v Českých zemích 
bylo 215 zámků, 80 měst 
a na 6 000 obcí zcela zničeno. Jeden ze 
švédských velitelů, plukovník Adam Pfühl, 
se chlubil, že dal sám vypálit 800 vesnic. 
Historici, co se týká Koruny české, se nedo-
kázali shodnout, a tak se dodnes jejich 
odhady řádově liší, pohybují se v rozmezí 
ztrát od 25 procent do 80 procent obyvatel-
stva. V českých a moravských zemích žilo na 
začátku války zhruba 3 000 000 obyvatel, po 
jejím skončení necelá třetina…
Český kněz a historik Bohuslav Balbín napsal 
několik let po válce: „Spatříš mnohdy na 
opuštěném místě trčeti bránu, sloup, ohromné 
trosky veliké budovy. To je vše, co zbývá ze 
zámku, který se tu vypínal. Jinde strmí osamělá 
věž, jediný to zbytek vesnice či tvrze, jež pohltily 
plameny. Nebylo by možná uvést města, ba ani 
hradu, který by nebyl vypálen…“
Zpustošenou zemi popsal Petr Lehnstein: 
„Člověk jde až deset mil a nepotká člověka, 
kus dobytka, neuvidí ani špačka. V některých 
místech najde starého muže, dítě nebo dvě 
staré ženy. Ve všech vesnicích je v domech plno 
mrtvol. Muži, ženy, děti i čeleď, vepři, krávy 
a voli leží vedle sebe. Byli zardoušeni hladem 
a morem. Jsou plni larev a červů. Požírají je 
vlci, lišky, psi, krkavci a jiní ptáci, poněvadž 
nebylo nikoho, kdo by je pochoval, politoval 
a oplakal.“

„Co se mne týče, jsem jen napolo zdráv,“ cituje-
me z dopisu, který poslal své manželce Agátě 
praporčík jménem Christian Schneiden, 
sloužící v kolínském dělostřeleckém pluku. 
„Jsem plný vší, ubohé, opuštěné stvoření. Jak 
jen musím trpět… Šaty mi hnijí na těle, nemám 
ani punčochy, ani boty… Nikdo si nás necení, 
ať jsme zdraví nebo nemocní, ať stojíme či leží-
me. Nezbylo nás z celého pluku ani 150 mužů. 
Nepřítel nás pronásledoval, obklíčil a zahnal 
na útěk. Nemůžeme táhnout ani dopředu, ani 
dozadu. Ležíme zde ohroženi na těle i životě… 
před městem, pod širým nebem. Po tři měsíce 
jsem nesvlékl šaty. Kéž bych měl pod sebou 
aspoň slámu. Mé věci, i s mým sluhou a koněm 
jsou pryč. Ležíme jako mrtvý dobytek. Trpíme 
velkou nouzi. Kéž bychom měli chléb a čerstvou 
vodu. Dostáváme jednou za čtyři dny libru 
chleba. To je vše. Až doposud jsem se choval 
poctivě a rytířsky, jak se má chovat poctivý 
praporčík, ale déle už nebudu moci…“
Třicetiletá válka, která začala Českým sta-
vovským povstáním, byla nejtragičtějším 
střetem v celých českých a moravských ději-
nách, zaznamenala největší ztráty na živo-
tech v poměru obyvatel žijících v krajině, 
které nebyly nikdy překonány. A to ani před-
chozími husitskými válkami, morovými rana-
mi a ani obětmi bojů první světové války…
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2.

Notářský instrument Martina, kdysi Havla z Trnavy, ze dne 2. prosince 
1406 zveřejňuje rozsudek Blažeje řečeného Vlk ze Strážně, děkana 
královské kaple Všech svatých a konzervátora pražské univerzity, 
ve sporu scholára pražské univerzity Jana z Borotína proti Pechovi 
z Borotína o dědictví
1406
text na pergamenu
54,2 × 52 cm

odborné vyjádření PhDr. Zdeněk Uhlíř, Mgr. Vlastimil Ježek

3 000 000 Kč

Písemnost dává originálně nahlédnout do 
rodinných vztahů v pozdním středověku, 
protože se týká (nikoli nepodobně dnešku) 
sporu mladšího bratra, univerzitního scholá-
ra, se starším bratrem o dědictví po zemře-
lém otci a v souvislosti s tím i s ovdovělou 
matkou, která se znovu vdala. Jako pra-
men je tato písemnost důležitá ne tolik pro 
doplnění životopisu pozdějšího lékaře Jana 

z Borotína, který byl i literárně činný (právě 
tak jako soudce Blažej řečený Vlk), ale zejmé-
na obecněji pro pochopení majetkových 
vztahů a majetkových sporů v tehdejší 
době. Navíc přináší pozoruhodné informa-
ce o tehdejším právním provozu a zejména 
o jeho procesní stránce, když soudce, pod-
nícen silným nátlakem obou stran sporu, při 
nedostatku písemných dokladů vykračuje 
za hranice zákonné teorie průvodní (přika-
zující mu brát přednostně písemné doklady 
jakožto důkazy) a vynáší rozsudek podle 
obecnějších zásad (na základě „evangelia 
Ježíše Krista“), a tedy vychází spíše z přiro-
zenoprávního pojetí (jak tomu rozumíme 
dnes), a nikoli z pozitivistického legalismu. 
Písemnost je tudíž důležitá zejména tím, 
že skutečnosti jinak známé z pramenů práv-
ně-teoretických ukazuje v konkrétní rovině 
jejich praktického použití.
Tato písemnost je vedle listiny Archivu 
Univerzity Karlovy v Praze I/49 a vedle něko-
lika listin pražské metropolitní kapituly dal-
ším pramenem pro konkrétní právní případy, 
které Blažej řečený Vlk soudil.
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3.

Kupecký Jan (1667–1740)

Autoportrét
olej, plátno, rentolováno
55 × 45 cm
sign. nezjištěna

restituce z NG Praha, na rubu na blind rámu 
etiketa Národní galerie Praha O 2089, etiketa 
Waldesova obrazárna W 1883

v soupisu díla Jana Kupeckého od prof. 
Eduarda A. Šafaříka je uvedeno, že se může 
jednat i o práci žáka z Kupeckého dílny

180 000 Kč

Po dvacetiletém pobytu v Itálii se Kupecký 
v roce 1707 usadil ve Vídni a našel tu pod-
mínky pro rozvoj svého portrétního umění, 
tzv. vídeňské období 1707–1723. Přiklonil 
se zde k francouzské reprezentativní podo-
bizně a zdůrazňoval ve svých obrazech 

barevnou rozmanitost, hladký přednes 
i dekorativní okázalost, aniž přitom zapřel 
svůj smysl pro míru a bytostnou věcnost. 
Tyto vlastnosti najdeme v jeho vynikajícím 
Autoportrétu (rok 1711, NG Praha), v mistrně 
komponované a jemně malířsky vyvážené 
Podobizně malíře K. Bruniho (rok 1709, NG 
Praha) či v mistrovském díle z doby kolem 
roku 1730 Podobizně Michaela Kreisingera ve 
stáří (NG Praha).
Široký vliv Kupeckého obrazů na portrétní 
malbu 18. století a ohlas jeho tvorby v sou-
dobé grafice naznačují jak významné posta-
vení Kupecký zaujímal ve středoevropské 
malbě.

provenience:
• Waldesova obrazárna
• Národní galerie Praha
• restituce, Východní čechy
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4.

Knüpfer Beneš (1844–1910)

Venuše s amorky
kolem 1900
olej, plátno, rentolováno, restaurováno
96 × 85 cm
sign. PD B. Knüpfer

odborná expertiza  
prof. PhDr. Rona Prahl, CSc.

360 000 Kč 

Do umění malby jej zasvětila jak Akademie 
v Praze, tak i v Mnichově. Po studiu Knüpfer 
cestoval po západní Evropě a roku 1879 zís-
kal dvouleté stipendium v Římě. To si poté 
prodloužil a zůstal zde natrvalo.
Knüpfer byl také členem spolku Vídeňské 
secese. Pozoruhodné je, že jeho sběrate-
lem byl i sám František Josef I. Proslavil se 
zejména jako vynikající malíř moře. Jeho 

dílo oplývá mořskými nymfami a vodními 
příšerami. I zde hodnocený obraz je toho 
skvělým příkladem. Téma moře je zde spja-
to s postavou, pravděpodobně postavou, 
Venuše a dvou amorů.
Nejen dílo, ale i samotný život Knüpfera byl 
spjat s mořem, to dosvědčuje i jeho rozhod-
nutí zemřít skokem do moře roku 1910.
Obraz je kvalitně malován, s texturou (struk-
turou) v malbě typickou pro Knüpfera; barev-
ná škála odpovídá řadě jeho děl. Signatura 
je provedena současně s malbou.
Svůj charakteristický způsob malby zde malíř 
spojuje s látkou moře a bájných bytostí, pro 
něj typickou. V tomto případě je hrdinkou 
obrazu se vší pravděpodobností Venuše, 
asociovaná historicky v řadě svých ztvárnění 
s mořem, a podobně také s amorem/amor-
ky; jeden z nich tu drží v ruce luk a šíp.
Obraz se hlásí do skupiny výškových formátů 
s detailem pobřeží, při němž se odehrává 
děj (srov. např. Jana Fialová, Beneš Knüpfer 
1844–1910, kat. výstavy Národní galerie 
v Praze 1984, obr. 113).
Z výše uvedených důvodů pokládám posu-
zovaný obraz za Knüpferovo autentikum.

provenience:
• z pozůstalosti sochařky Sylvy Lacinové

VÝRAZNÝ PŘEDSTAVITEL ROMANTISMU 
A NATURALISTICKÉHO SENSUALISMU
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5.

Brožík Václav (1851–1901)

Podobizna dámy
90. léta 19. stol.
olej, dubová dřevěná deska, parketáž
59,5 × 49,5 cm
sign. LD V Brožík

odborná expertiza PhDr. Šárka Laubnerová

180 000 Kč

Předložený portrét dámy v černých šatech 
s bílou blůzkou je vynikajícím dílem Václava 
Brožíka, čelního představitele generace 
Národního divadla a významného profesora 
pražské Akademie.
Portrét procházel celou Brožíkovou umě-
leckou tvorbou. Postavení bravurního por-
trétisty si vydobyl již před svou cestou do 

Paříže roku 1876 monumentální podobiz-
nou herečky Julie Šamberkové v roli Messaliny. 
V Paříži i později po návratu do Prahy vytvo-
řil celou plejádu vynikajících podobizen 
významných osobností politického, podni-
katelského i kulturního života.
Předložený portrét nám dnes neznámé 
dámy zachycuje elegantně oblečenou ženu 
v bílé krajkové blůze a decentních černých 
zdobených šatech. Malba oděvu i pozadí 
je velmi skicovitá, místy jen lehce nahozená 
rychlými tahy štětce s prosvítající podložkou. 
Zájem umělce se zcela obrátil k oduševně-
lé tváři portrétované, bezesporu rozvážné, 
klidné a vyrovnané dámy. Brožíkův technicky 
dokonalý malířský rukopis s lehkostí, suvere-
nitou a obrovským citem pro barvu zazna-
menal každý detail její tváře, mistrovsky 
modelované světlem. Malíř ji vypracoval vyš-
šími barevnými pastami v několika vrstvách, 
které představily každý její detail – pronikavé 
oči, hlubší vrásky, trochu tajemný úsměv 
i lesk v jejich bohatých hnědých vlasech.
Předložený portrét je vynikající ukázkou 
Brožíkova malířského mistrovství, jeho doko-
nale zvládnutá psychologie i živost výrazu je 
podpořena promyšlenou hrou světla a barev.

VÝZNAMNÝ PŘEDSTAVITEL GENERACE  
NÁRODNÍHO DIVADLA
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6.

Marold Luděk (1865–1898)

V mnichovském hostinci
1892
kombinovaná technika, lepenka
37,5 × 51 cm
sign. UD L. Marold 1892

konzultováno: 
Doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.

80 000 Kč

Nezvyklá, robustnější malba poněkud kari-
katurního vyznění patří k podobným zvlášt-
nostem jako Maroldův Pohřeb na břehu Seiny 
z Muzea umění v Olomouci. Vznikla v době, 
kdy už se Marold pro své mistrovské akva-
rely a kvaše začal řadit k nejvyhledávaněj-
ším pařížským ilustrátorům. Malba, mající 
nepochybnou psychologickou rezonanci, 
vznikla v době, kdy přicházel mezi „štam-
gasty“ Českého sklípku v Paříži poblíž Palais 
Royal. Vedl jej zástupce plzeňského pivovaru, 
Karel Makovský, s jehož dcerou Zdeňkou 
se Marold posléze oženil. V tomto ohledu 
má tato nezvyklé dílo pozoruhodný dosah 
kulturně-historický.
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7.

Kupka František (1871–1957)

Studie k Lysistratě č. 11 / Étude pour Lysistratè No. XI
1908
kresba tužkou, kvaš, ruční papír
14,5 × 20,5 / 24 × 24,5 cm
sign. PD Kupka

60 000 Kč

Průkopník abstrakce František Kupka proslul 
i jako ilustrátor starověkých příběhů ode-
hrávajících se na antickém jevišti. Kupkou 
ilustrovaná dramata (Erínye, Lysistrata 
a Prometheus) tvoří celek antické kome-
die a tragédie, jež spojuje prvek odvahy 
a revolty jednotlivce vůči stávajícímu řádu 
(Pravdová, 2018). V Kupkově figurativním 
období najdeme mnohá díla, která se řeckou 
kulturou a uměním inspirují. Obraz Podzimní 
slunce (1906) vychází z bohaté tematiky tří 
Grácií, odkazuje na Paridův soud. Námětově 
podobná je Apoteóza Heleny (viz fotografie 
z Kupkova ateliéru, 1909). Kupka se tehdy na 
svět díval prizmatem antického Řecka.
Děj Aristofanovy Lysistraty popisuje vzbou-
řené athénské ženy, které se zapřísáhnou, že 
se neoddají svým mužům, pokud povedou 
válku. Obsadí Akropolis a v rozmanitých 
peripetiích se ukazuje, jak se přísaha těžko 
dodržuje. Lysistrata byla Kupkovi citově 
velmi blízká. Její burleskní tón, dravý spád, 

její erotismus, pod nějž se mohl Kupka 
v této době právem podepsat. Ilustrace jsou 
rafinovanou a rozhořelou arabeskou pohy-
bu, který má podobu víření, plynutí nebo 
křepčivého bakchanále (Vachtová, 1968).
V letech 1907–1910, kdy byl Kupka na vrcho-
lu svých intelektuálních a fyzických sil, 
vytvořil celou řadu tužkových skic a studií 
různých postav v pohybu nabitých dyna-
mismem. Ty vytvářely podněty pro další 
Kupkovu tvorbu. Překvapivá je analogie 
s postavami žen na pařížském chodníku. 
Jeho pařížské Dorotky jsou sestřenicemi 
Lysistratiných družek. Jeho ženy z ilustra-
cí se stávají Gigoletami. Modelem pro ně 
byla Kupkova žena Eugénie (Nina). Pohyb, 
k jehož řetězení se mu dostalo v Lysistratě 
bohaté příležitosti, určil budoucí vývin 
malířovy osobnosti a vyvázal ho z dědic-
tví akademismu. Grafické analýzy studií 
představující nevlastní dceru André s míčem 
(1908–1910) vedly přes kresebnou deperso-
nifikaci k prvním studiím Dvoubarevné fugy. 
Nabízená studie je reprezentativní ukáz-
kou jedné z tváří Kupkovy práce z období, 
které vedlo k překročení hranic figurativní 
tvorby. O významu díla svědčí, že kniha 
a soubor přípravných kreseb byly již v roce 
1913 zakoupeny Moderní galerií Království 
českého a v roce 1949 pak byly převedeny 
do sbírek Národní galerie. Jde o první nákup 
Kupkových prací významnou galerií.
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8.

Kupka František (1871–1957)

Lysistraté
1911
bibliofilie, barevné lepty, papír Japan  
imperial č. 48
29 × 20 cm

nakladatelství Blaizot, Paris

120 000 Kč

Bibliofilská kniha je jedním ze tří Kupkových 
knižních projektů na téma starověké Řecko, 
kterými se zabýval v letech 1907–1911. 
Nabízený výtisk č. 48 je z prioritního vydání 
na papíře Japan imperial, s dodatečnými 
grafickými listy. Celkový náklad činil 250 čís-
lovaných výtisků. Tento výtisk obsahuje celo-
stránkový frontispice a 19 barevných grafik 
v textu. Obálka je ilustrovaná černo-červe-
ným dřevorytem, v textu je dalších 12 drob-
ných dřevorytů (maskaronů). Součástí knihy 
je cyklus dalších 43 celostránkových gra-
fik. 20 je barevných v konečném provede-
ní, doplněných o další motiv (remarque). 
23 tvoří další monochromatické grafické 
stavy. Přiložen je i prospekt pro subskribenty 
s barevnou akvatintou. Jedná se o výtisk 
v intaktním původním stavu, nepoškozený 
např. „uměleckou vazbou“.
Technika knižních ilustrací zůstala dlouho 
záhadou pro znalce, kteří se přeli, zda jde 
o akvatintu, lept nebo dokonce o akvarel 
(Vachtová, 1968). Kupka se vrátil k nároč-
né technice vícebarevné akvatinty, kterou 
ztvárnil 4 symbolistní grafické listy v letech 
1900–1903 (Cesta ticha, Lekníny, Vzdor). „A pak 
jsem objevil novou grafickou metodu, a tak 
budu moci přinést něco nového a velmi pro-
spěšného pro knihu“, píše Kupka V. Hynaisovi 

(7. 1. 1910). V dopise výtvarnému kritikovi 
A. Roesslerovi (18. 2. 1913) Kupka upřesňuje, 
že barevné plochy jsou tvořeny technikou 
à la poupée, kdy musel být osobně příto-
men při tisku každého jednotlivého grafické-
ho listu. Specifická subtilní Kupkova techni-
ka, velmi náročná na technologii, tak dodává 
grafikám lehkosti akvarelu. Koncentrovaný 
děj dokonale zvládnutých výtvarných pro-
středků vytváří expanzívní napětí. Výsledek 
překvapil a udivil jak technické odborníky 
tak bibliofily a Kupkovi definitivně zajistil 
vyjímečné místo ve francouzské ilustrační 
grafice (Syblík, 1928). Jedná se o Kupkovo 
vrcholné grafické dílo, které předznamenává 
některé z budoucích momentů Kupkových 
obrazů. Dle dostupných informací se námi 
nabízený takto vybavený výtisk v českých 
státních sbírkách nenachází.
Soubory grafik z této knihy byly vystave-
ny na Kupkových retrospektivních výsta-
vách v Praze (1946, 1968, 2018) a Paříži (1958, 
2018). Samostatně byly vystaveny spolu se 
studiemi v Aténách (1987) a naposledy ve 
Veletržním paláci (2008). Kupkovými biblio-
filskými knihami se zabývala v monografiích 
a textech do katalogů celá řada kunsthistori-
ků (Emanuel Syblík, Ludmila Vachtová, Pierre 
Brullé, Anna Pravdová).

literatura:
• Emanuel Syblík: František Kupka, 1928
• Ludmila Vachtová: František Kupka, 1968
• Pierre Brullé: Du livre illustré au livre d ártiste, 2002
• Pierre Brullé: Starověké civilizace jako zdroj inspirace 

a reflexe, 2018
• Anna Pravdová: František Kupka, Lysistrata, 2008
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9.

Špillar Jaroslav (1869–1917)

U děda
1900
olej, plátno
80 × 110 cm
sign. LD Jaroslav Špillar 1900

reprodukováno:
• Chodská čítanka, F. Obzina, Vyškov na Moravě, 1927 a další

180 000 Kč

Významný pro Špillarovu tvorbu je fakt, že 
nepůsobil jen jako nestranný pozorovatel, 
zaznamenávající život, který se před ním 
odehrává, ale že se naplno sžil s místním 
lidem, který ho brzy začal brát za vlastního. 
Po usídlení v Postřekově byl přijat za skuteč-
ného souseda. Na trávníku vedle domku si 
postavil Špillar ateliér, což mu vyneslo pře-
zdívku Trávníček a často si zaskočil navštívit 
svého nejmilejšího přítele a nejhezčí model 
z celého Chodska – Skřivánkovic děda.

MALÍŘ  
ŽIVOTA CHODŮ
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10.

Váchal Josef (1884–1969)

Svoboda a reakce
1934
barevný dřevoryt č. 22
71,5 × 44,5 cm
sign. PD J. Váchal 34, J. Váchal 1934 v tisku

UD název díla autorem

85 000 Kč

Váchal se soustředil především na grafickou 
tvorbu, v níž se zařadil mezi nejvýznamněj-
ší české symbolisty. Jeho expresivně poja-
té práce byly částečně podmíněné secesí, 
patřily do oblasti fantaskního a démonic-
kého umění, které bylo bezpochyby ovliv-
něno Váchalovým zájmem o spiritismus 
a věci mezi nebem a zemí. Jeho tvorba byla 
zosobněním dekadence počátku 20. století, 
zabývala se různými temnými a bizarními 

tématy pekla, utrpení i nemocí. Řezáním 
originálních tiskových desek Váchal vytvářel 
vlastní knihy jako rukodělné umělecké dílo 
s dřevorytovými ilustracemi a vyřezávaným 
písmem. Texty, ilustrace, dřevoryty, řeza-
ná nebo i odlévaná písma, tisk na ručním 
lisu a finálně vazba vzniklého kodexu v pár 
kusech, si vyžádaly i tisíce hodin. Tak vzni-
kají bibliofilie s ojedinělou jednotou lite-
rární a výtvarné koncepce poznamenané 
Váchalovou geniální, zběsilou imaginací.
Jako člověk a umělec byl Josef Váchal mimo-
řádnou osobností, více či méně osamoce-
nou, tvořící pro relativně úzký okruh vizioná-
řů a sběratelů, kteří jeho talent dokázali roz-
poznat a ocenit. „Duch jeho potácel se vždy 
mimo cest obvyklých“, napsal sám o sobě 
v předmluvě k autobiografii Josef Váchal. 
Malíř, kreslíř a grafik, mistr barevného dřevo-
rytu, vypjatý individualista a heretik v životě, 
myšlení, náboženském hledání i umělecké 
tvorbě. 

„DUCH JEHO POTÁCEL SE VŽDY  
MIMO CEST OBVYKLÝCH“
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11.

Einstein Albert (1879–1955)

Posudek na práci dr. Julia Suchého /  
přiložený dopis od prof. H. A. Lorentza dr. J. Suchému
1912
vlastnoruční dvoustránkový dopis
34 × 21 cm
sign. na str. 2 PD Prag. 15. VII. 12 A. Einstein

na str. 2 razítko Institut für theoretische Physik an der k. k. deutschen Universität in Prag. / 
přiložený dopis od prof. H. A. Lorentza dr. J. Suchému z roku 1908

300 000 Kč

Posudek A. Einsteina (15. 7. 1912, Praha) 
na práci J. Suchého Wärmestrahlung und 
Wärmeleitung uveřejněnou v Annalen der 
Physik. Suchý tuto práci vypracoval pod 
vedením H. A. Lorenze a předložil ji roku 
1911 jako habilitační spis při žádosti o habi-
litaci z teoretické fyziky na c. k. České vyso-
ké škole technické v Praze. Protože komise 
neměla na Suchého práci jednotný (kladný) 
názor, byl A. Einstein požádán o posudek. 
Vyjádření prof. A. Einsteina mělo být rozho-
dujícím momentem pro uznání habilitační 
práce J. Suchého a udělení mu titulu soukro-
mého docenta v roce 1913. 
Tento poloúřední dokument (bez evidenč-
ních znaků univerzity), bez kolku, pouze 
s razítkem Institutu pro teoretickou fyziku na 
c. k. německé technické univerzitě v Praze, 
byl s velkou pravděpodobností součástí 
úředního habilitačního řízení a jako doda-
tečně vyžádaný posudek byl důležitým pod-
kladem pro udělení habilitace Suchému. 

A. Einstein se o práci J. Suchého vyslovil 
kladně, pomohl mu tak získat titul soukro-
mého docenta.
Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že 
posuzovaný dokument je významný již ze 
samotné pozice, jakou reprezentuje, neboť 
se jedná o posudek světoznámého Alberta 
Einsteina. Zásadním důkazem pravosti toho-
to dokument je i razítko Institutu pro teore-
tickou fyziku na c. k. německé technické uni-
verzitě v Praze. Tento dokument je zásadní 
nejen z té podstaty, že jej napsal sám Albert 
Einstein. Lze jej rovněž považovat za svědec-
tví o blízkých osobních kontaktech vědců.
Rukopis byl od svého vzniku v soukromých 
rukou. Zdědila jej vnučka prof. J. Suchého, 
jeho současná majitelka. Jejími vlastními 
slovy se „jedná o rodinnou památku“, nic-
méně má tento dokument má i velký sbě-
ratelský přesah, je to zajímavá archiválie 
ve vztahu ke geniálnímu fyzikovi Albertu 
Einsteinovi za jeho pobytu v Praze.

RUKOPIS SVĚTOZNÁMÉHO VĚDCE 
ALBERTA EINSTEINA
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Herr Dr. Suchy ersuchte mich darum, ich 
möge ein kurzes Gutachten über seine 
in „Annalen der Physik“ publizierte Arbeit 
„Wärmestrahlung und Wärmeleitung“ abge-
ben. Dieser Aufforderung komme ich gerne 
mit den folgenden Zeilen nach.
Das behandelte Problem liegt in der Frage: 
Welchen Anteil hat die Wärmestrahlung 
neben dem molekularkinetisch übertra-
genen Wärme bei Vorgängen der 
Wärmeleitung? Ansehen von den elektro-
magnetischen Grundgleichung wird dar-
gestelt (?), dass es zwei Arten scheinba-
ren Wärmeleitung durch Strahlung gibt, 
die wohl auseinanderhalten sind. Bei der 
Uebertragung der ersten Art haben wir es 
mit Zustrahlung solcher Volumelemente 
zu tun, die ausreichend weit von einan-
der entfernt sind, um die Ausbreitung der 
Strahlung als gradling ansehen zu können. 
Auser dem besteht aber eine Uebertragung 
zweiter Art zwischen darauf benachbar-
ten Volumelementen, dass man mit der 
Hypothese gradlinger Ausbreitung nicht 
sprechen darf.
Es wird gezeigt, dass sich die Ausbreitung 
erster Art ohne Zusatzhypothese berechen 
lässt. Dabei zeigt sich, dass bei Metallen, 
überhaupt bei stark absorbierenden Körpern 
dieser Art der Ausbreitung der Wärme einen 
verschwendend kleinen Beitrag zur gesam-
ten Wärmeleitfähigkeit……Anderseits zeigt 
sich aber, dass diese Uebertragung erster 
Art meistens die wichtigste Rolle spielt 
bei der Wärmeübertragung in mächtigen 
Gasschichten. Die Rechnung ist speziel für 
Kohlensäure durchgeführt.
Bei der Untersuchung der Ausbreitung zwei-
ter Art (Zustrahlung sehr nahe benachbar-
ten Volumteile) wird man an sämtliches(?) 
Integral geführt, dessen Integrationsgrenzen 
davon abhängen, welches die kleinste 
Entfernung ist, auf welche Volumteilchen 
der Materie noch Energie der Strahlung aus-
tauschen. Da jedes Integral unendlich wird, 

wenn V0 = 0 gesetzt wird und eine exakte 
Ermittelung von V0 unmöglich ist, so ist jene 
Ausbreitung der zweiten Art noch nicht exakt 
berechenbar. Körpern, wie Metallen ……., 
kann aber erheblich werden und wie in der 
Arbeit motiviert wird – zu der Erklärung der 
Abweichung von Wiedemann-Franz´chen 
Gesetze herumgezogen werden. Entnimmt 
man hypothetisch jenen Abweichung den 
durch die Strahlungvorgänge (zweiter Art)…
Beitrag zum gesamten Wärmeleitvermögen 
so kann man wie der Verfasser zeigt – heraus 
umgekehrt V0 berechnen und erhält dafür 
interessanter Weise eine der Grissenordnung 
nach mit dem Abstand der nachbarten 
Moleküle überunstimmende Länge. Leider 
ist eine weiter gehende Vergleichung der 
Theorie mit dem Experiment unmöglich, 
weil nur die gesamte Wärmeleitung, nicht 
aber der durch Strahlung beworkte Bruchteil 
derselben, bei stark absorbierenden Körpern 
(fals die Uebertragung zweiter Art überwie-
gt) Gegenstand der Erfahrung sein kann. 
Es können also über den Inhalt der Arbeit 
herausgehende Prüfungen der Theorie dem 
Experiment nicht erhofftweden.
Wenn auch die Methoden, die in der Arbeit 
angewendet sind, von A. H. Lorentz herrühen, 
so bedurfte(?) doch die Durchfahrung der 
Arbeit einer bemerkenswerten Beherrschen 
der modernen Elektrodynamik und an 
unerkennenden geistigen Energie. Neu an 
der Resultaten der Arbeit ist insbesonde-
re die Berechnung der Grössenordnung 
der Strahlungsübertragung zweiter Art, 
dies Resultat ist für die Auffassung der 
Wärmeleitung von unbestreutbaren 
Bedeutung.

 Prag. 15. VII 12
 A. Einstein
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Překlad dopisu A. Einsteina J. Suchému

Pan Dr. Suchý mně požádal o krátký posu-
dek na svou práci publikovanou v „Annalen 
der Physik“ na téma sálání a vedení tepla. 
Rád žádosti vyhovím následujícím článkem.
Problém spočívá v otázce: Jaký podíl má 
tepelné záření oproti molekulárně-kinetické-
mu teplu v procesu tepelného vedení? 
Z elektromagnetických rovnic je zjevné, 
že existují dva typy tepelného vedení skrze 
záření, které jsou dobře rozeznatelné. Při pře-
nosu 1. typu se setkáváme se zářením částic, 
které jsou dostatečně od sebe vzdálené tak, 
že šíří viditelné, přímočaré záření, které lze 
od sebe rozlišit. Avšak přenos 2. typu mezi 
sousedními částicemi probíhá tak, že odpo-
ruje hypotéze přímočarého šíření. Je zřejmé, 
že šíření 1. typu se nedá vypočítat bez při-
dané hypotézy. Také se ukazuje, že u kovů 
a obzvláště silně absorbujících těles se tento 
typ šíření tepla podílí jen ve velmi malé míře 

vzhledem k celkové schopnosti vést teplo. 
Na druhé straně se ale ukazuje, že právě 
přenos 1. typu hraje zpravidla nejdůležitější 
roli při přenosu tepla v silné vrstvě plynu. 
Výpočet je proveden speciálně pro kyselinu 
uhličitou.
Při zkoumání šíření 2. typu (přidaného záření 
velmi blízkých sousedících částic) dojdeme 
k integrálu, jehož integrační hranice závisí 
na tom, jaká je nejmenší vzdálenost, ve které 
ještě částečky hmoty energii vyzářením 
transportují. Každý integrál je nekonečný, 
takže není možné dosadit v0 = 0. A proto 
není ani možné přesně vypočítat šíření 2. 
typu. Přídavek k celkovému přenosu tepla, 
jež vzniká vyzařováním 2. typu v silně absor-
bujících tělesech jako jsou kovy, může být ale 
značný a jak je v práci odůvodněno, k objas-
nění odchylky Wiedemann-Franzova zákona 
bude kolem něho oscilovat. Hypoteticky, 
odeberou-li se všechny odchylky, bude 
potom průběh záření zmíněného přídavku 
k celkovému množství tepla naopak v0 = 0, 
jak ukazuje autor. Zachová tak zajímavým 
způsobem rovnici vzdálenosti sousedních 
molekul nesouhlasné délky. Bohužel další 
prozkoumání této teorie není možné, neboť 
můžeme zkoumat pouze celkový přenos 
tepla silně absorbujícími tělesy, avšak ne 
pouze jeho zlomek vzniklý zářením (v pří-
padě, že převažuje přenos tepla 2. typu). 
Nelze tedy očekávat prohloubení teorie 
touto prací.
Ovšem tato práce je významným přínosem 
pro moderní elektrodynamiku a nerozpo-
znatelné energie, jelikož při ní byly využity 
metody H. A. Lorentze. Novum ve výsledcích 
této práce je zejména výpočet řádové hod-
noty přenosu záření 2. typu. Tento výsledek 
je pro pochopení tepelného vodiče nespor-
ně významný.

 Praha, 15. 7. 12
 podepsán A. EinsteinAlbert Einstein během přednášky ve Vídni, 

v roce 1921
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Dopis Hendrika Antoona Lorentze profe-
sorovi Juliovi Suchému ze dne 18. květ-
na 1908 je nutné považovat za důležitou 

archiválii, a to především díky klíčovému 
významu obou osobností pro obor fyziky. 
Hendrik Antoon Lorentz, pisatel dopisu, 
byl významný fyzik na nizozemské univer-
sitě v Leidenu. Naproti tomu adresát prof. 
Julius Suchý, byl klíčovou osobností fyziky 
v Čechách. 
Posuzovaný dokument reprezentuje doklad 
o účelném využití dovolené Julia Suchého. 
Jedná se o dokument, který byl označen kol-
kem a razítkem české německé univerzity, 
a nepochybně sloužil jako doklad Suchému 
po návratu z Nizozemí do Čech, jako doklad 
o jeho činnosti u svého zaměstnavatele 
Hendrika Antoona Lorentze. Dokument 
nám osvětluje dílčí kapitolu v profesním 
životě Julia Suchého, kterou je aktivní spo-
lupráce s předním nizozemským fyzikem 
Hendrikem Antoonem Lorentzem, ve vzta-
hu učitel – žák.
Dopis je zajímavý též z pozice osobní, 
neboť představuje svědectví o blízkých 
osobních kontaktech mezi oběma vědci.

Pan Dr. Julius Suchý pobíral dovolenou, která mu byla poskytnuta, aby studoval obor fyziky, pod 
mým důkladným vedením. Studoval s velkou pečlivostí, aby se připravil na svůj výzkum, který, 
doufám, bude-li mu dáno dostatek času, dovede ke zdárnému výsledku.

H. A. Lorentz
Profesor na Univerzitě v Leidenu

Leiden, 18. května 1908

Herr Dr. Julius Suchy hat den ihm verliehenen Urlaub dazu benutzt verschiedene Gebiete der 
Physik unter meiner Leitung gründlich und mit grossem Fleisszu studieren, und sich zu einer 
selbständigen wirtschaftlichen Untersuchung vorzubereiten, die er wie ich hoffe, wenn ihm 
genügend Zeit gelassen wird, mit guten Erfolg wird vollenden können.

H. A. Lorentz
Professor an der Universität Leiden

Leiden, 18. Mai 1908

Hendrik Antoon Lorentz
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12.

Král Josef (1877–1914)

Nokturno (Hamburk)
kolem 1910
olej, plátno
75 × 81 cm
sign. LD J. Král

odborná expertiza PhDr. Michael Zachař

280 000 Kč

Král patřil k posledním frekventantům Mařákovy krajinářské spe-
ciálky na pražské Akademii, jíž následně převzal nakrátko Antonín 
Slavíček a po něm Rudolf z Ottenfeldu. Mezi jeho veristickými 
obrazy zaujmou zvláště náladová nokturna z Čech i ciziny, jež při-
nášela v reprodukcích hojně Zlatá Praha. Vidíme v nich zdatného 
krajináře melancholického ladění, zračí se v nich múzičnost a jistá 
hudebnost. Elegický i zdrženlivě heroický obraz z přístavu vyka-
zuje prvotřídní malířskou úroveň, virtuózní orchestrace barev 
upomene na plátna Munchova či Whistlerova. Obraz dochovaný 
v původním stavu řadím k absolutním vrcholům Králova odkazu.
 PhDr. M. Zachař
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13.

Procházka Antonín (1882–1945)

Zpěvačka
1923
kresba tužkou
27 × 20 cm
sign. PD 1923 monogram AP

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
• Kromě eminentních výtvarných kvalit je posuzované dílo významné i svým špičkovým původem. Prošlo dvěma význačnými 

sbírkami – Františka Venery a Otakara Teyschla.
• František Venera (1901–1979) byl tajemníkem Skupiny výtvarných umělců v Brně, editorem, vydavatelem, teoretikem, 

obchodníkem s uměním. Výrazně se zasloužil o propagaci a příznivou recepci Procházkova díla v řadách milovníků umění,  
a to i mimo moravský region. 

• Prof. MUDr. Otakar Teyschl, DrSc. (1891–1968), významná osobnost české pediatrie, působil jako přednosta Dětské kliniky 
Masarykovy univerzity v Brně. Bezmála polovinu jeho umělecké sbírky tvořila díla Antonína Procházky, jehož tvorba plně 
souzněla s Teyschlovými vyhraněnými názory na funkci umění, s jeho vkusem a životními postoji. Do zorného pole Teyschla jako 
sběratele se kromě obrazů dostalo právě i Procházkovo kreslířské dílo – podařilo se mu získat reprezentativní, ucelený soubor 
jeho prací na papíře.

vystaveno:
• Souborná výstava díla Antonína Procházky, SVU Mánes, Praha, březen–duben 1934, č. k. 169 (Poprsí zpívající ženy)
• Antonín Procházka, Kresby z let 1910–1925, Dům umění města Brna, květen–červen 1967, č. k. 170 

uvedeno:
• (monografie) Antonín Procházka 1882–1945, Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně a Obecní dům v Praze, 2002, 

č. soupisu K 179, str. 352
• P. Spielmann, Soupis kubistických kreseb Antonína Procházky, č. soupisu 170

250 000 Kč

Procházka je někdy srovnáván s Picassem, 
pro své použití kubismu. Stejně jako Picasso 
namaloval mnoho abstraktních zátiší a por-
trétů. Procházkovy práce však mají tendenci 
být více dekorativní než Picassovy. 
Vytvořil originální styl tím, že syntetizoval 
celou řadu evropských stylů, včetně kubis-

mu a neoklasicistních principů. Důležitým 
článkem v Procházkově díle jsou kresby, 
v nich se projevil s větší volností a bezpro-
středností. V roce 1934 uspořádal Mánes 
v Praze soubornou výstavu, která prokázala 
jeho samostatnost a právo na čelné místo 
v jeho generaci.
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Posuzované dílo Zpěvačka je autentickou, 
prvotřídní a sběratelsky exkluzivní kreseb-
nou prací Antonína Procházky, jednoho 
z nejvýznamnějších a nejosobitějších před-
stavitelů zakladatelské generace českého 
moderního umění. Zásadním způsobem se 
podílel na vytvoření mimořádně originální 
varianty kubismu, jedné z výtvarně nejbo-
hatších a relativně nezávislé na cizích vzo-
rech, jež se stala nepřehlédnutelnou součás-
tí kubismu mezinárodního.
Procházka vstoupil do výtvarného života 
na samém počátku dvacátého století. Po 
maturitě na kroměřížském gymnáziu se 
stává nejprve žákem Uměleckoprůmyslové 
školy v Praze, od roku 1904 studuje na 
Akademii výtvarných umění (prof. Bukovac, 
Schwaiger). Nekonvenčnímu duchu mladé-
ho malíře však tradiční nazírání pedagogů 
nevyhovuje, a tak se spolu s Emilem Fillou 
vydává na dnes legendární putování evrop-
skými městy za starým a novým uměním. 
V letech 1907 a 1908 se stává účastníkem 
obou výstav skupiny Osma, o tři roky poz-
ději členem Skupiny výtvarných umělců. 
Přestože se již tehdy řadil k předním před-
stavitelům moderní české kultury, musel se 
z existenčních důvodů delší dobu věnovat 
pedagogické činnosti. Od roku 1910 půso-
bil v Ostravě, v letech 1921–1924 v Novém 
Městě na Moravě. Od roku 1924 se jeho 
trvalým domovem stalo Brno.
Po období výtvarné dramatizace, ovliv-
něné příklady Edvarda Muncha, Vincenta 
van Gogha, Honoré Daumiera ad., vstu-
puje autor na pole kubismu, výtvarného 
směru, o kterém dnes není pochyb, že je 
nejdůležitějším momentem novodobých 
dějin výtvarného umění. Již Emil Filla si ve 
svých zápiscích uvědomoval, že kubismus je 
„metoda nového vnímání světa a nový poměr 
subjektu a objektu“. Emil Filla a Antonín 
Procházka byli prvními českými umělci, kteří 
usilovali o ryze výtvarnou formu založenou 
na pevných zásadách kubistické konstruk-

ce obrazové plochy. Právě v těchto dvou 
zakladatelských osobnostech pak kubistická 
koncepce nalezla své hlavní pokračovate-
le i v průběhu dvacátých let. Jejich nová 
díla však nemohla popřít ozvuky převratné 
doby. Vyzařuje z nich životní pocit značně 
odlišný od období, kdy se teprve odhodláva-
li vstoupit do výtvarných oblastí na domácí 
půdě neprozkoumaných.
Díla vzniklá v období Procházkova pobytu 
v Novém Městě na Moravě (1921–1924), kde 
působil jako profesor kreslení na tamní reál-
ce, završují celý jeho předchozí kubistický 
vývoj. Jsou vzácně kvalitativně vyrovnaná 
a oproštěná od těch stránek kubismu, které 
potlačovaly jeho přirozené malířské sklony. 
Sám Vincenc Kramář období z první polo-
viny 20. let vysoce cenil: „Procházka shrnuje 
tu výsledky své dosavadní práce a vytváří díla 
vzácné komplexnosti, v nichž krajně vystup-
ňovaná látkovost zápolí v mocném napě-
tí s duchovní prostorovou konstrukcí.“ Ruku 
v ruce se stupňováním smyslovosti nabývá 
v jeho tvorbě nový význam figurální námět.
Posuzovaná kresba Zpěvačka skvěle vyja-
dřuje autorovo úsilí nalézt výtvarný znak 
adekvátní duchovnímu ovzduší poválečné 
doby. Kubistické tvarosloví, které Procházku 
dříve dovedlo až na pokraj geometrické 
abstrakce, je tu transformováno měkce oblý-
mi křivkami při zachování kompaktnějšího 
figurálního tvaru. Postava tu není nahlížena 
jako jakákoli jiná neživá věc, jen podrobe-
ná kubistickému rozkladu tvaru, ani není 
pojata jako obraz věčného ideálu (k čemuž 
Procházka dospěje později), ale jako kon-
krétní, „obyčejný“ člověk ve svém sociálním 
určení (z dalších příkladů uveďme obrazy 
Květinářka, Holubář, Čtenář, Student, Malíř 
– umělcův autoportrét; aj.). V dynamicky 
rozpohybované kubistické formě Zpěvačky 
se ukázkově reflektuje nejenom senzitiv-
ní stránka Procházkovy osobnosti, ale ve 
výrazné obličejové grimase zaznívá i něco 
z jeho ironie.
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14.

Sychra Vladimír (1903–1963)

U stolu III
1945
olej, plátno
55 × 75 cm
sign. LN V. Sychra 45, na rubu V. Sychra 1945

na rubu autorem č. 408

odborná expertiza  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

150 000 Kč

Posuzovaný obraz U stolu III je originál-
ním, vrcholným a nadmíru typickým dílem 
Vladimíra Sychry, významného předsta-
vitele výtvarné generace narozené okolo 
přelomu století, jejíž podíl na tvorbě čes-
kého moderního umění se váže na počá-
tek třicátých let. Pocházel z malířské rodiny. 
Jeho otec byl profesorem kreslení na reál-
ce v Karlíně. Studoval nejprve u profesora 
Emanuela Dítěte na Uměleckoprůmyslové 
škole v Praze a následně na Akademii výtvar-
ných umění u profesora Maxe Švabinského. 
Od roku 1929 byl členem SVU Mánes.
V jeho malířském díle se od počátku může-
me setkat se dvěma názorovými poloha-
mi. Imaginativní linie raných třicátých let, 
blízká např. tvorbě Jana Baucha, byla ohla-
sem domácího poetismu vrcholícího slav-
nou výstavou Poesie 1932. Určujícím pří-
kladem jak pro Sychru, tak pro Baucha byl 
přitom o něco starší Josef Šíma, u něhož oba 
nacházeli básnicko-intuitivní způsob vyjád-
ření smyslových zážitků, konvenující jejich 
vizím „vysněných zahrad“. Druhá Sychrova 
poloha je autorovým zahleděním se do 
tvorby starých mistrů, zvláštně „nečasová“, 
ale o to více osobitá a uhrančivá. Na první 

souborné výstavě, uspořádané se sochařem 
Vincencem Makovským roku 1933, se Sychra 
představil jako portrétista, tvůrce ženských 
polofigur, jejichž osobní fluidum vystupova-
lo z delikátní valérové malby. Na narůstající 
politické napětí v Evropě, hrozbu fašismu 
a devalvace lidských hodnot reagoval od 
poloviny třicátých let dramatickými obrazy 
na téma únosu, ničení a zabíjení, v nichž 
spojil intelektualismus s patetickým vystup-
ňováním vize zápasu a ztotožnil se s teh-
dejším angažováním umělecké avantgardy. 
Monumentální tvorbu, které se Sychra poz-
ději věnoval, předznamenala jeho spolu-
práce s Divadlem E. F. Buriana, kam v roce 
1937 pro večer Josefa Hory vytvořil oponu 
s alegorií občanské války ve Španělsku, dílo, 
které je obsahovým i formálním vrcholem 
jeho tvorby třicátých let.
Po roce 1939 vystřídala předchozí dramatis-
mus soustředěnost a mlčenlivá výmluvnost 
ve sledu portrétů s ozvuky rané renesan-
ce, cyklu zátiší, v nichž malíře zajímala jak 
technická stránka malby po vzoru starých 
Holanďanů, tak symbolistní významovost 
ztvárněných věcí, vytvářejících typicky sych-
rovský, artistní a dráždivý svět.

vystaveno:
• Vladimír Sychra, Výstava obrazů a kreseb z let  

1944–1946, Hořejšova galerie v Praze, 1946, č. k. 30 
(U stolu III)
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15.

Král Jaroslav (1883–1942)

Studentka
1935
olej, plátno
36 × 24 cm

na rubu potvrzení pravosti sestrou autora Marií Královou

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
• Z pozůstalosti Sylvy Lacinové Jílkové (1923–2019), významné sochařky a autorky mnoha monumentálních plastik a realizací 

v architektuře. Narodila se v Brně a po absolvování reálného gymnázia a večerních kurzů kreslení a modelování na Škole 
uměleckých řemesel v Brně studovala na Škole umění ve Zlíně u Vincence Makovského, poté na Akademii výtvarných umění 
u Karla Pokorného. V roce 1950 byla zakládající členkou Svazu československých výtvarných umělců. Roku 1969 vyloučena, roku 
1986 znovu přijata. Od roku 1990 byla členkou Unie výtvarných umělců a Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska. Její tvorba 
je nepřehlédnutelnou součástí brněnských ulic, je např. autorkou sochy Pohostinnost u hotelu International, sochy Mateřství 
v areálu Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích, podílela se na sochařské výzdobě hotelu Scala. Její dílo je součástí veřejného 
prostoru i v Ostravě, Boskovicích a dalších městech. V roce 1996 obdržela Cenu města Brna za celoživotní práci.

reprodukováno:
• (monografie) M. Macharáčková, Jaroslav Král, Praha a Brno, 2014, č. soupisu 404, str. 347

vystaveno:
• Jaroslav Král, Životní dílo, Dům umění města Brna, květen–červen 1964
• Galerie výtvarného umění v Ostravě, červenec–srpen 1964
• Oblastní galerie v Gottwaldově, září–říjen 1964
• Galerie Vysočiny v Jihlavě, listopad 1964, č. k. 76

180 000 Kč

Posuzovaný obraz Studentka je originálním, 
špičkovým a sběratelsky mimořádně vzác-
ným dílem Jaroslava Krále, autora, jehož 
tvorba patří k nejvýznamnějším hodnotám 
české meziválečné kultury, a to pro svou 
neobyčejnou bohatost a vysoce osobitý styl. 
Již Otakar Mrkvička na umělcově posmrtné 
výstavě roku 1946 v Mánesu poznamenal, 
že „z výtvarných zjevů moravských byl jedním 
z nejzajímavějších a nejcelistvějších“. Vážnost, 
skromnost, soustředěnost, vlastnosti, které 

charakterizovaly Krále jako člověka, určily 
i povahu jeho tvůrčího úsilí. Ač byl spolu-
žákem některých osobností silné generace 
Osmy a Skupiny výtvarných umělců v Praze, 
ke svému výrazu se dopracoval poměrně 
pozdě, až po roce 1918 v Brně. Zde plně 
vykrystalizovala jeho umělecká osobnost 
spjatá téměř dvacet let s činností Skupiny 
výtvarných umělců v Brně.
Pohlédneme-li na celkový průřez jeho malíř-
ské produkce, zjistíme, že se v jeho tvorbě 
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mísilo a prolínalo několik názorových poloh 
od krajně avantgardních až k těm, které úžeji 
souvisely s vizuálně vnímanou realitou a kla-
sickou tradicí. Právě tento svobodný, nedog-
matický přístup mu umožnil mimořádně 
výmluvně reagovat na aktuální dobové 
klima. Král přijímal jak podněty evropského 
kubismu, tak neoklasicismu, velký význam 
u něj mělo sociální téma. Zároveň nelze 
přehlédnout jeho duchovní vazby na české 
umění od gotických krásných madon až po 
mánesovskou tradici vyznačující se zvláštní 
lyričností a malebností. Králův čistý a doko-
nalý malířský projev můžeme právem nazvat 
„krásným slohem“ české moderní malby dva-
cátého století.
Jaroslav Král se narodil roku 1883 v Malešově 
u Kutné Hory. Pocházel z rodiny hospo-
dářského správce a účetního odborníka 
Františka Krále a Emilie Králové. Otec během 
svého života zastával funkce správce na 
různých statcích a rodina se často stěhovala. 
Po úspěšném ukončení reálky v Českých 
Budějovicích (1897–1901) složil mladý chlapec 
přijímací zkoušky na Uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze, obor figurálního a ornamen-
tálního kreslení (prof. A. Hofbauer, E. K. Liška, 
J. Preisler). Zde studoval do roku 1904. V říjnu 
roku 1904 byl přijat na pražskou Akademii 
výtvarných umění (ateliér Vojtěcha Hynaise), 
kde absolvoval roku 1908.
Následně podnikl se svým bratrem Josefem 
několik studijních cest – do Drážďan, Vídně 
či Mnichova. Seznámil se s díly tehdejších 
mistrů, která na něj hluboce zapůsobila. 
Ve výtvarné tvorbě se zabýval především 
karikaturami a portréty. V roce 1910 nastou-
pil na místo učitele matematiky a geome-
trie na Zemské řemeslnické škole v Mladé 
Boleslavi. V této době vznikala také první 
díla prokazující střídmý vliv kubistických ten-
dencí. V Mladé Boleslavi setrval do roku 
1913. Poté opustil školu a začal se věnovat 
volné malířské tvorbě. O rok později odjel 
na Moravu, kde hledal nové náměty. Roku 
1916 se definitivně usazuje v Brně. V roce 

1917 přijal místo pomocného učitele kres-
lení na Českém státním gymnáziu v Brně, 
v této pozici však setrval pouze rok. Od roku 
1921 do roku 1928 zastával funkci asistenta 
na katedře technického kreslení na tamním 
Vysokém učení technickém.
Po skončení první světové války navázal na 
svou předválečnou tvorbu. Do popředí jeho 
zájmu vstoupila figurální malba. V roce 1919 
se stal společně s Josefem Šímou, Václavem 
Machem, Jaroslavem Provazníkem a dalšími 
spoluzakladatelem Klubu výtvarných uměl-
ců Aleš, od roku 1922 se podílel na formo-
vání Skupiny výtvarných umělců v Brně. Je 
jejím prvním jednatelem.
Počátkem dvacátých let vytváří Král rozměr-
né figurální kompozice, ve kterých dokázal 
mistrně vyvážit formální i obsahovou strán-
ku. Klasicismus tu propojil velmi originálně 
s kubismem. Svou práci prezentoval převáž-
ně na skupinových výstavách SVU v Brně. 
V roce 1924 pobýval krátký čas v Paříži. Od 
poloviny dvacátých let se mu ústředním 
tématem stala ženská figura, soustředil se 
na zobrazení jejích něžných křivek a oblých 
tvarů v duchu (neo)klasicismu. Koncem dva-
cátých let se v jeho díle začal opět projevo-
vat vliv kubismu, především v kompozicích 
zátiší.
V roce 1931 se konala autorova první samo-
statná výstava v brněnské Galerii Vaněk, kte-
rou uspořádala Skupina výtvarných umělců. 
V této době se stýkal s brněnskou levicovou 
skupinou, která působila kolem tamní sekce 
Levé fronty a časopisu Index.
S blížící se hrozbou druhé světové války 
se Jaroslav Král zaměřil na zdůraznění tra-
dičních hodnot v tématech rodiny a české 
krajiny. Vrátil se zpět ke klasicistním zásadám 
a sociální tematice dvacátých let. Koncem 
března roku 1941 byl zatčen gestapem 
a uvězněn. I přes snahu rodiny o propuštění 
byl odvezen do Osvětimi, kde zahynul v ply-
nové komoře 22. března 1942.
K charakteristice Králova díla neodmyslitelně 
patří nepomíjivé téma ženy, půvabné nosi-
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telky pozitivních všelidských hodnot, ideje 
krásy a harmonie. V různých stylových varia-
cích se stalo umělcovým námětem věčných 
návratů. Typické jsou kompozice s ženskými 
akty ve složitých, někdy až uměle působících 
pozicích.
V roce 1935 vytváří Jaroslav Král pozoruhod-
nou olejomalbu, jež patří k tomu nejlepšímu 
z jeho díla a jež byla zakoupena do tehdejší 
Obrazárny Moravského zemského muzea, 
dnešní Moravské galerie v Brně, hned z člen-
ské výstavy Spolku výtvarných umělců 
v Brně konané roku 1935: obraz Studentka 
(olej, plátno, 83 × 61 cm, 1935, MG Brno, inv. 
č. STD 35). Autor v ní výtvarnou transformaci 
figurálního motivu posunul natolik, že se 
žena stává až jakousi mechanickou loutkou, 
figurínou, tajuplným objektem, jehož podání 

se přibližuje výtvarným řešením moderního 
sochařství.
Posuzované dílo je vzácnou studií k tomuto 
plátnu, fixující s naprostou přesností autorův 
„vnitřní model“, plně utvořenou umělec-
kou představu. Jedná se doslova o malý 
klenot Králova modernistického klasicismu, 
otevřeně se hlásící k dědictví metafyzické 
malby. Přímým zdrojem inspirace se mu stala 
výstava Giorgia de Chirica uspořádaná přímo 
Spolkem výtvarných umělců v Brně v tam-
ním hotelu Passage roku 1935. Jaroslav Král 
v tomto díle dává vizuální zkušenosti nový 
význam „v nových souvislostech určených 
řádem imaginace“ (G. de Chirico). Realizoval 
tu fascinující spojení surrealismu a klasicis-
mu, jež nejen v jeho díle, ale v celém soudo-
bém českém malířství, je téměř bez obdoby.



16.

Kupka František (1871–1957)

Stoupání / La Montée
1923 
kvaš, papír
47,5 × 31 cm
sign. PD Kupka

přiloženo potvrzení pravosti Pierre Brullé

provenience: 
• ARS BOHEMIAE Privatstiftung Rotter

vystaveno:
• Moderne Tradition, Museum Kinsky, Wien, 2002
• Tschech. Avantgarde 1910–1950, Museum Kinsky, Wien, 2003
• Der Prophet. Die Welt des Karl Wilhelm Diefenbach, Wien Museum, Hermesvilla, Wien, 2011

publikováno:
• Moderne Tradition, 2002, str. 77
• Museale Arbeit des Künstlers. Ähnliche Studie siehe auch Katalog František Kupka, 1996, str. 221

1 200 000 Kč

PIONNIER  
DE L' ABSTRACTION
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Posuzované dílo La Montée – Stoupání je ori-
ginální, sběratelsky exkluzivní, výtvarně vir-
tuózní prací Františka Kupky, českého autora 
mezinárodního renomé, jednoho z největ-
ších moderních malířů, kteří zásadním způ-
sobem obohatili evropské umění. Z malo-
městského učně sedlářství, který pro své 
„umělecké vrtochy“ sběhl z řemesla, se vlast-
ním úsilím vypracoval do pozice světového 
tvůrce, který v prvním desetiletí dvacátého 
století objevoval nové umělecké horizonty.
Kupkova výtvarná tvorba prošla poměrně 
složitým procesem vývojové krystalizace. 
Akademické školení dovedlo jeho talent až 
k veristicky přesnému způsobu zobrazování 
skutečnosti, doplněnému pozdně impresio- 
nistickým koloritem. Rozhodující pro celé 
jeho dílo, ať už jde o figurativní či nefigu-
rativní období, byl však secesní symboli-
smus, jehož duchovní atmosféra mu byla 
vlastní. I ve svých abstraktních obrazech 
zůstával Kupka typem filozofujícího umělce, 
zahloubaného v indické filozofii i Platónovi, 
encyklopedistech i Schopenhauerovi. Své 
malířské výzkumy usiloval potvrdit analogie-
mi z jiných oborů: chodil na Sorbonnu na 
přednášky z fyziologie a biologie, zajímal se 
o astronomii i astrologii, mechaniku i elek-
třinu. Za svobodným rozvinem fantazijních 
elementů a složek v jeho dílech, v mocných 
barevných a světelných vizích, odvozených 
ze světa imaginace, vždy stál konkrétní záži-
tek, situace nebo vzpomínka na ni. V jeho 
plátnech není nic ponecháno náhodě, cito-
vý vjem je korigován rozumem, obraz zraje 
dlouho, prochází etapami složitých meta-
morfóz ve formě řady přípravných studií.
Zatímco není snadné rozhodnout, kdo 

v evropském umění vytvořil první nefigura-
tivní obraz, František Kupka byl prvním malí-
řem, který abstraktní malbu oficiálně vysta-
vil. Monumentální, dvoumetrová Amorfa. 
Dvoubarevná fuga, autorovo nejslavnější 
dílo, a menší Amorfa. Teplá chromatika byly 
představeny na Podzimním salonu roku 1912 
v Paříži a vzbudily obrovskou pozornost, 
i když samozřejmě zčásti skandální. Kupka 
však nebyl typickým představitelem paříž-
ských avantgard. Vedle Vasilije Kandinského 
byl jediným ze zakladatelské generace 
abstraktních umělců, který nevyšel z lekce 
picassovského kubismu, ale z tradice české 
pozdně obrozenecké a evropské symbolist-
ní kultury. Kromě jeho nezpochybnitelné 
iniciativy v osvobození uměleckého jazyka 
k čisté řeči malířských forem, je třeba spat-
řovat jeho zásadní význam také ve svobodě, 

Varianta obrazu, malovaná olejem, publikovaná v knize 
František Kupka: Die abstrakten Farben des Universums, 
Hatje Cantz Verlag, 1998
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s níž se pohyboval ve velmi různorodých 
polohách abstrakce. 
Téměř všechna Kupkova plátna předcházela 
velká řada kresebných studií, od prvotního 
náčrtu přes postupné kompoziční tříbení 
tvůrčí ideje, až k finálnímu pastelu či kvaši. 
Jak připomněla Ludmila Vachtová, „Kupka – 
kreslíř nesoutěží s Kupkou – malířem. Obě dvě 
tyto linie se u něho proplétají a vzájemně pod-
miňují“.
Posuzované dílo La Montée – Stoupání je jed-
nou z Kupkových finálních studií ke stejno-
jmennému obrazu realizovanému v letech 
1922–1923, jenž se dnes nachází v Albertině 
ve Vídni jako součást významné Batlinerovy 
sbírky. Do tohoto vzácného a pozoruhodné-
ho souboru, který v autorově pojetí předsta-
vuje jakousi spojnici mezi sérií Vertikálních 
plánů a cyklem organickým, jenž Kupka 
nazval Tvary stvořené, patří dále díla Tryskání, 
Stupňování, Modré žebroví, Červené žebroví, 
Indický motiv a další.
Mimořádná působivost díla La Montée – 
Stoupání je založena na intenzifikaci svis-
lého pohybu, jednoho ze zásadních sym-
bolických motivů Kupkovy tvorby. V téměř 

dojemné lehkosti a čistotě jsou tu zabsolu-
tizovány směr, hmota a relace prostorových 
vztahů. Okouzlující tvarové vyvážení podmi-
ňuje především unikátní barevná harmonie, 
daná jediným akordem modré a červené, 
doplněným o zklidňující okr a odstíny šedé. 
Je zajímavostí i jakousi perličkou, že když 
v roce 1946 František Kupka vystavoval 
v SVU Mánes v Praze, finální olejomalba La 
Montée – Stoupání, tehdy zapůjčená z majet-
ku autorova galeristy Louise Carrého, byla 
v katalogu uvedena pod názvem Vzedmutí 
zavařenin. V roce 1966 pak Eugénie Kupková 
skutečně potvrdila Denise Féditové, připra-
vující tehdy malířovu pařížskou výstavu, že 
Kupku k tomuto námětu inspirovalo kvašení 
zavařenin. Meda Mládková správně vyvozo-
vala, že je „pravděpodobné, že si Kupka jakési 
organické stoupání, kvašení, tryskání na hrnci 
se zavařeninami postavenými na slunci ověřo-
val – tak jako posadil paní Kupkovou na zahra-
dě do vany, když si chtěl ověřit dopad slunce na 
vodu, kterou ona musela rozviřovat do vlnek…“
A tak podobně jako i u slavné Amorfy sehrál 
při vzniku posuzovaného díla La Montée 
– Stoupání svou roli zcela prozaický motiv 
či experiment, Kupka ho v abstraktní trans-
pozici přeměnil v univerzální symbol, který 
může právě tak dobře postihovat architek-
tonický princip a stoupání tvarů, stejně jako 
postihovat pohyb myšlenky a demonstrovat 
filozofický či náboženský princip – stoupání 
do výšin.

Obálka knihy František Kupka: Die abstrakten Farben 
des Universums, Hatje Cantz Verlag, 1998
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17.

Procházka Antonín (1882–1945)

Zátiší s konvicí a mísou ovoce
1930–31
olej, lepenka
35 × 44,5 cm
sign. PD Ant. Procházka

odborná expertíza PhDr. J. Hlušička

provenience:
• soukromá galerie moderního umění, Brno

vystaveno a reprodukováno:
• Antonín Procházka – Obrazy a kresby z let 1904–1944, 

Galerie výtvarného umění v Uherském Hradišti,  
říjen–prosinec 1963, autor výstavy a katalogu Vilém  
Jůza, č. k. 42

850 000 Kč

Picassův vliv na Procházkův vývoj od polo-
viny 20. let je možno předpokládat. Jeho 
význam je především v tom, že Procházku 
utvrdil v nastoupené cestě k uzavřenému 
plastickému tvaru a podepřel jeho klasicistní 
sklony, které se měly zřetelněji projevit tepr-
ve později.
V tomto imaginárním prostoru tvoří hmot-
ně modelované, plastickým nánosem vosku 
zdůrazněné předměty jinou kategorii sku-
tečnosti. Přimyslíme-li si ještě střídmou, 
ušlechtilou barevnost, v jejíž dominantní 
šedavé běli září několik zdrženlivých, ale 
přece jen intenzivních červení a hnědí, 
pochopíme kouzlo obrazu, plné hmotné 
smyslovosti. Rokokově nadýchané, blízké 
svým helenistickým ovzduším Renoirovi, 
dynamické pohyblivostí tvarů a svou vizio-
nářskou neskutečností připomínající Greca. 
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18.

Král Jaroslav (1883–1942)

Zátiší na stole (Kubistické zátiší)
1932
olej, lepenka
29 × 39 cm
sign. PD Jar Král 1932, na rubu na štítku Jaroslav Král

na rubu autorský štítek s popisem, štítek s názvem díla a razítko výstavy

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

vystaveno:
• Západočeská galerie v Plzni

380 000 Kč

Posuzovaný obraz Zátiší na stole je auten-
tickým, vrcholným bravurně kompozičně 
a koloristicky vyváženým dílem Jaroslava 
Krále, autora, jehož tvorba v českém moder-
ním umění představuje jednu z nejčistších 
a nejzajímavějších poloh poválečného kubi-
smu a neoklasicismu. Byl umělcem mimo-
řádně ryzího charakteru, jehož morální a lid-
ský profil se promítl i do jeho díla. Jeho 
uvážlivý temperament způsobil, že se připo-
jil k výtvarné avantgardě, až když mu bylo 
třicet šest let. Ale když se rozhodl, učinil tak 
z nejniternějšího přesvědčení. Nebránil se 
vlivům, přizpůsoboval je však plně svému 
vidění světa.

Oba umělcovi rodiče pocházeli z Moravy, 
otcovo zaměstnání zemědělského a účet-
ního odborníka zavedlo rodinu do jižních 
Čech. Tam si otec, původně důchodní, na 
šlechtickém statku Dlouhoveských, pronajal 
hospodářství v Hodějově na Šumavě. Vedl 
si dobře a postupně zastával správcov-
ská místa na různých panských majetcích. 
Rodina se tak často stěhovala. Jaroslav byl 
prvorozený z pěti sourozenců. Do obecné 
školy chodil v Hoslovicích, následovala pří-
pravka premonstrátů u učitelského ústa-
vu v Hasenburku v Českých Budějovicích, 
v letech 1897–1901 německá českobudějo-
vická reálka. Už ve škole projevoval výtvarné 
nadání. V roce 1901 úspěšně složil přijíma-
cí zkoušky na Uměleckoprůmyslovou školu 
v Praze, do ateliéru figurálního a ornamen-
tálního kreslení. V říjnu 1904 byl přijat na 
Akademii výtvarných umění k prof. Vojtěchu 
Hynaisovi. Bydlel s bratrem Josefem, budou-
cím stavebním inženýrem, na Malé Straně, 
portrétoval členy rodiny Dlouhoveských, 
začínal s karikaturami. Absolvuje v roce 
1908, žije střídavě v Praze a v Písku, kde si 
otec pronajal hospodářský dvůr. Vzniká série 
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rodinných portrétů a karikatur a také přátel-
ství s básníkem Adolfem Heydukem. V roce 
1910 se bratři Jaroslav a Josef vydávají do 
Drážďan, studují mistrovská umělecká díla ve 
Zwingeru a Albertinu. Po návratu získává Král 
na Heydukovu přímluvu místo učitele mate-
matiky a geometrie na Zemské řemeslnické 
škole v Mladé Boleslavi. V roce 1911 navštíví 
Pinakotéku v Mnichově. Vytváří první díla 
ovlivněná kubismem. Touží stát se učitelem 
kreslení. To se však nepodaří, opouští školu, 
žije jako svobodný umělec střídavě v Praze, 
Písku a ve Svolšině u Střílek na Moravě. Po 
smrti otce (1916) se rodina stěhuje do Brna, 
do bytu v Lužické ulici. Král kreslí karikatury 
pro Lidové noviny a Rovnost, roku 1917 je 
jmenován pomocným učitelem kreslení na 
Českém státním gymnáziu v Brně.
V roce 1919 se účastní založení Klubu výtvar-
ných umělců Aleš a v roce 1922 Skupiny 
výtvarných umělců v Brně, s níž bude až do 
roku 1939 každoročně vystavovat. Počátkem 
dvacátých let se také názorově ztotožňu-
je s moravskou levicovou inteligencí a svou 
tvorbu zaměřuje na sociální náměty, vychá-
zející stylově z kubismu a konstruktivního 
řešení obrazové plochy.
V roce 1921 se stává asistentem figurálního 
kreslení při Katedře technického kreslení 
Vysoké školy technické v Brně. O dva roky 
později se rodina Králova stěhuje do nového 
rodinného domku v Lerchově ulici, který 
za vydatné pomoci celé rodiny projektoval 
a postavil bratr Josef. Pro Jaroslava se vyšet-
řilo místo na vlastní ateliér, který mu později 
pomohl překonat zklamání z vynuceného 
odchodu z techniky v roce 1928.
V souvislosti s proměnami společnosti dva-
cátých let sílily v Králově díle neoklasicistní 
tendence. V jeho tvorbě převažovaly ženské 
akty a civilistní dívčí portréty. Po odchodu 
z České vysoké školy technické zintenzívnil 
svou činnost a angažovanost v levicových 
spolcích (Levá fronta a Ars – klub pro moder-
ní umění a vědu). Jeho tvorba se vyvíjela 

nadále mezi neoklasicismem a kubismem, 
tendence ke geometrizaci a abstrahování 
u něj vrcholila kolem roku 1933. V této době 
maloval také četná zátiší s volně probíha-
jícími křivkami a liniemi v duchu lyrického 
kubismu.
Poslední léta tvorby Jaroslava Krále se 
nesla ve znamení návratu ke klasicismu. Ve 
vyhroceném společenském klimatu, v pří-
mém ohrožení německou agresí stupňoval 
poetický obsah svých pláten. Jeho levico-
vá angažovanost nezůstala bez povšimnu-
tí gestapa. Po ročních útrapách a věznění 
v Kounicových kolejích v Brně, na Mírově 
a ve Vratislavi umírá Jaroslav Král 22. března 
1942 v koncentračním táboře Osvětim.
Konec dvacátých let a léta třicátá byla z hle-
diska kvality autorových děl snad nejnosnější. 
Zatímco analytické pojetí kubismu mu bylo 
cizí, syntetizující, lyricky odstíněná poválečná 
varianta plně odpovídala jeho potřebě racio-
nální výstavby uměleckého díla. V širších 
souvislostech českého moderního malířství 
realizoval Jaroslav Král v klasických téma-
tech zátiší pozoruhodný protějšek k malířsky 
„živelnějším“ kompozicím Emila Filly.
V posuzovaném díle Zátiší na stole, jehož 
ztvárněné artefakty patřily k malířově oblí-
benému repertoáru (zejména motiv košíku, 
nože, hroznového vína atd.), se plocha plát-
na stává lyrickou hrou dynamicky probíha-
jících linií a barevně neobyčejně noblesně 
pojednaných ploch. Iluze prostoru je tu zcela 
potlačena. Setkáváme se zde s takovým 
stupněm plošné redukce, že celková kom-
pozice má až fascinující „dekorativní“ ráz. 
Jaroslav Král jako bravurní kreslíř zcela suve-
rénně a lehce rozvrhuje obrazovou plochu 
liniemi zobrazených předmětů, aby jejich 
kontury naprosto přirozeně pokračovaly ve 
volných křivkách, dělících zejména pozadí 
obrazu na sestavu nepravidelných ploch. 
Racionální složku vyvažuje silný citový náboj 
autorova snu o harmonickém světě a mlčen-
livé kráse běžných věcí.
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19.

Beneš Vincenc (1883–1979)

Zaváté okno
olej, plátno
56 × 69 cm
sign. PD V. Beneš

na rubu razítko: Vystaveno v Mánesu, 1933

odborná expertiza 
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
• Původně z majetku Hugo Rottenberga (1896–1944), 

židovského obchodníka s uměním a koberci, který 
se kolem roku 1915 přestěhoval do Prahy z Krakova. 
Dle vzpomínek Jana Baucha tato svérázná osobnost 
prospěla „propagaci moderního umění bezděky víc 
než celá řada lidí vybavených patřičným školením 
a zkouškami ze svého oboru“.

vystaveno:
• Souborná výstava díla Vincence Beneše, Budova Mánesa, 

7. 9. – 15. 10. 1933, č. k. 99

320 000 Kč
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Posuzovaný obraz Zaváté okno je auten-
tickým, vrcholným, okouzlujícím dílem 
Vincence Beneše, neopominutelného před-
stavitele zakladatelské generace českého 
moderního umění, před první světovou vál-
kou jednoho z nejradikálnějších a nejagil-
nějších vyznavačů picassovského kubismu, 
následně stěžejního reprezentanta výtvar-
ného vitalismu a senzuální linie malby dva-
cátých a třicátých let. 
Vincenc Beneš se narodil roku 1884 v Lišicích 
u Chlumce nad Cidlinou. Po studiích na 
reálném gymnáziu v Hradci Králové odešel 
roku 1902 do Prahy, kde navštěvoval nejprve 
Uměleckoprůmyslovou školu, poté přestou-
pil na Akademii výtvarných umění k prof. 
Bukovacovi a prof. Ottenfeldovi. Stal se čle-
nem legendární skupiny Osma, jejíž druhé 
výstavy roku 1908 se účastnil. 
Roku 1909 byl přijat do SVU Mánes, ale již 
za dva roky odtud vystoupil. Spoluzakládal 
Skupinu výtvarných umělců, s níž v letech 
1911–1914 vystavoval a psal teoretické statě 
do Uměleckého měsíčníku. Po rozpadu 
skupiny přešel do Mánesa již natrvalo, ve 
dvacátých a třicátých letech patřil k nejvý-
znamnějším i nejvlivnějším členům tohoto 
uměleckého sdružení. 
V mnohotvárném profilu moderní české kul-
tury vyniká tvůrčí podíl Vincence Beneše 
jako velmi typický a zároveň hluboce oso-
bitý. V období Skupiny výtvarných uměl-
ců byl spolu s Emilem Fillou nejdůsledněj-
ším obhájcem radikální varianty kubismu 
a vytvořil v tomto duchu stěžejní díla jako 
Tramvaj č. 4, Zuzana v lázni či Hagar a Izmael. 
Neváhal však náhlým obratem opustit tento 
směr v okamžiku, kdy dospěl k přesvědčení, 
že mu přísná stylová kázeň kubismu brání 
v rozvinutí intenzivnějšího malířského podá-
ní skutečnosti: byla to „formově logická, ale 

úzká, pojmově studená, racionálně abstraktní 
doktrína, omezená na úzký okruh nejjedno-
dušších motivů (…) Toto omezení mně, který 
jsem byl spíše senzitivní než racionální pova-
hy na dlouho nevyhovovalo…“ (V. Beneš). 
Jak dramaticky probíhala proměna autorovy 
názorové orientace, dokládá fakt, že Beneš 
v té době zničil kolem osmdesáti kubistic-
kých obrazů.
V nové tvůrčí etapě se výrazně prosazoval 
jeho přirozený smysl pro barvu a senzuál-
nost jeho povahy. Vyrovnával se s principy 
malby Corotovy a Derainovy, později s tra-
dicí francouzského fauvismu, z domácích 
vzorů ho upoutal na několik let Antonín 
Slavíček. Motivy krajiny, kytic a zátiší se staly 
východiskem k prožitkům čiré radosti smys-
lů, v duchu jeho devízy, že umění „má uka-
zovat světlé stránky (…) světa a vytrhovat tak 
člověka aspoň na jisté šťastné chvíle z těžkostí 
života…“
Významným podnětem Benešova tvůrčího 
vývoje na počátku třicátých let bylo nové 
setkání s malbou Pierra Bonnarda, v níž nale-
zl zásady pravého kolorismu. Zaváté okno 
je nádherným a reprezentativním dílem 
z tohoto malířova období, nadto ztělesňuje 
jeden z příkladů nejtypičtější podoby auto-
rovy tvorby. Obraz je doslova prosycen uměl-
covým pocitem radosti ze štědrosti přírody, 
nádherně kontrastující s venkovní mrazivou 
zimou, i z vlastního procesu malby, do něhož 
vložil veškerou harmonickou vyrovnanost 
svých zralých let. Bytostný senzualismus, 
podtržený sugestivním tematickým kontras-
tem léta a zimy, se zde mimořádně šťastně 
spojuje s úsilím po syntéze, vědomím racio-
nálního kompozičního řádu. „Všechno záleží 
na velkém pojetí. Vidět nejvýznačnější vztahy 
hmot, prostoru, barev. Všecko ostatní potlačit, 
podřídit, neutralizovat.“ (V. Beneš)
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Posuzovaný obraz Nonet je originálním, 
programově orfistickým, vývojově nesmír-
ně cenným dílem Františka Foltýna, spolu 
s Františkem Kupkou našeho nejvýznam-
nějšího a nejdůslednějšího malíře nefigura-
tivního zaměření. V rozšiřujícím se spektru 
tehdejší nepředmětné malby si autor razil 
jednu z výtvarně nejsložitějších, ale také nej-
osobitějších cest. Ačkoliv měl po polovině 
dvacátých let kolem sebe několik nosných 
skupinových směrů, jako byl doznívající 
kubismus, rozvíjející se surrealismus a geo-
metrická abstrakce, na něž mohl navázat, 
nacházel si vlastní pojetí syntetického abs-
traktního výrazu, ve kterém obraz závisel 
čistě na sobě samém.
Zatímco Foltýnova raná tvorba představova-
la svébytnou syntézu expresionismu, kubi-
smu a magického realismu, pro abstraktní 
fázi, která ho nejvíce proslavila, měl zásad-

20.

Foltýn František (1891–1976)

Nonet
1940
olej, plátno
48 × 32 cm
sign. PD Foltýn 40, na rubu na blindrámu Fr. Foltýn 40

na rubu na blindrámu popis díla autorem

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

reprodukováno:
• (monografie) Jiří Hlušička, František Foltýn, Galerie Antonína Procházky Brno, 2006, obr. 137
• Hana Rousová, František Foltýn, Košíce-Paříž-Brno, Moravská galerie v Brně a Arbor vitae, 2007, str. 156

650 000 Kč

ZLIDŠTIT GEOMETRII 
A GEOMETRIZOVAT LIDSKÉ
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ní význam jeho odjezd do Paříže koncem 
roku 1923, kde setrval přes deset let. Teprve 
tam se mohl oddat problematice „peinture 
pure“, „čisté malby“. Pobýval v Paříži v době, 
kdy se znovu stala centrem mezinárodní 
umělecké avantgardy, prožíval to, o čem 
mnozí čeští tvůrci jen snili a o čem se jen 
sporadicky dozvídali z časopisů. Studoval 
na akademiích Julian a Grande Chaumière, 
přátelil se se Štyrským a Toyen, kteří byli 
v druhé polovině dvacátých let v Paříži rov-
něž. Současně se pod vlivem společnosti 
kolem Galerie Aux Sacré du Printemps, kde 
měl možnost roku 1927 uspořádat výstavu, 
a jejích vůdčích osobností Michela Seuphora 
a Paula Derméeho začíná zajímat o záko-
nitosti abstraktní malby. Tento okruh ho 
potom přivádí do skupiny „Cercle et Carré“, 
jejímž programem bylo „zlidštit geometrii 
a geometrizovat lidské“. O rok později spo-
luzakládá umělecké sdružení „Abstraction – 
Création“, jehož jádro tvořily osobnosti mezi-
národní avantgardy jako H. Arp, R. Delaunay, 
N. Gabo, A. Gleizes, L. Moholy-Nagy či T. van 
Doesburg, z Čechů F. Kupka a J. Jelínek. 
Tyto skupiny zajisté sehrály důležitou roli 
v autorově tvůrčí orientaci. Při posuzová-
ní významu a dosahu Foltýnova přínosu 
naší i evropské výtvarné avantgardě je však 
třeba současně zohlednit skutečnost, že se 
k vlastní představě „čisté malby“ dopraco-
val rozvíjením tendencí v jeho díle již dříve 
přítomných.
Změněné politické klima a hospodářská 
nejistota byly jednou z příčin Foltýnova 
návratu z Paříže do Československa 
roku 1934. Zprvu pobývá v Praze, pozdě-
ji v Táboře a Brně. Roku 1937 si pro svůj 
trvalý pobyt definitivně vybere moravskou 
metropoli, a to díky kontaktům, které s kul-
turním životem města navázal ještě před 
svým odjezdem do Francie. Obnovuje své 
členství v tamní Skupině výtvarných umělců 
a účastní se jejích výstav. Bohužel však záhy 
zjistí, že jeho biomorfní abstrakce nenachází 
v českém prostředí odezvu. Prodělává také 

další neveselou zkušenost. Výtvarný spolek 
Aleš marně obhajuje jeho žádost o členství 
v Syndikátu výtvarníků československých, 
které později za války bylo pro umělce jedi-
nou možností, jak si udržet pozici svobod-
ného povolání. Ani po intervenci, když spo-
lek předložil soupis Foltýnových úspěchů 
v Paříži, Syndikát zamítavé rozhodnutí nere-
vidoval. Na přelomu třicátých a čtyřicátých 
let s abstrakcí radikálně končí a začíná tvořit 
realisticky. Znovu se k ní nakrátko vrátí až po 
válce, kdy dokončí i některá plátna započatá 
koncem třicátých let.
Posuzovaný obraz Nonet představuje vskut-
ku pozoruhodné dílo: nejenom tím, že se 
jedná o krásnou a doslova příkladnou ukáz-
ku Foltýnovy orfistické abstrakce, ale také 
tím, že jde o jedno z posledních děl uza-
vírajících na několik let autorovu abstrakt-
ní tvůrčí linii. Podobně jako Kompozice 
(1939–1940) ze sbírek Národní galerie v Praze 
i Nonet by býval mohl být volným úvodem 
k „symfonii, která měla následovat. Ta však 
nenásledovala. Ne snad proto, že by uměl-
ci docházel dech nebo že by snad vyčerpal 
všechny možnosti morfologického systému, 
jejž tehdy rozvíjel (…) , nýbrž proto, že ji zne-
možnil vnější tlak reakčních politických sil“ (J. 
Hlušička).
Posuzovaný obraz Nonet již svým názvem 
programově odkazuje k orfistickému pojetí 
abstraktní tvorby, kdy se Foltýn (i teore-
ticky) zabýval analogiemi mezi výtvarným 
uměním a hudbou. Hra jednotlivých skla-
debných prvků vyvolává melodické efekty, 
umocněné lahodnou, poeticky modulova-
nou barevností. Citově podbarvené uspo-
řádání jednotlivých složek vyvolává fyzio-
logické senzace podobné pocitům, které 
vzbuzuje hudba.
Roku 1940 tak Foltýnova paleta naposle-
dy zazářila v okouzlující orchestraci, když 
v devíti barevných odstínech komorní malíř-
ské skladby Nonet uzavřela velkou etapu, 
kterou se malíř zapsal mezi přední osobnosti 
evropské výtvarné kultury.
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21.

Hudeček František (1909–1990)

V kovárně mého otce
1942
olej, překližka
24 × 33 cm
sign. PD Fr. Hudeček 42

potvrzení pravosti dr. Jan Vykoukal

provenience:
• významná sbírka, Vídeň

270 000 Kč

Malba zpodobňující kovárnu je inspirována 
rodinným prostředím, ve kterém Fr. Hudeček 
vyrůstal. Jeho otec byl kovářem. Přestože 
datací spadá do funkčního údobí Skupiny 42, 
tvoří paralelní souběh tvorby lišící se zjev-
ně od mytologie města. Obraz patří spolu 
s tajemnými komorami a sýpkami mezi sku-
pinu obrazů inspirovaných venkovským pro-
středím a vzpomínkami na dětství. Obraz 
je malován na překližce, signován a vročen 
vpravo dole. Obraz je nepochybně autor-
ským dílem Františka Hudečka.
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22.

Matal Bohumír (1922–1988)

Postava (Člověk ve městě, město v člověku)
1946
tempera, akvarel, karton
64 × 38 cm
sign. LN Matal-46

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience.
• z majetku rodiny autora

450 000 Kč

Posuzovaný obraz Postava (Člověk ve městě, 
město v člověku) je autentickým, velmi kva-
litním, civilistně a konstruktivně laděným 
dílem Bohumíra Matala, malíře a scénografa, 
který se výrazně zapsal do dějin českého 
výtvarného umění po druhé světové válce, 
nejmladšího člena Skupiny 42, jenž do sdru-
žení vnesl nový potenciál v době, kdy se 
jeho starší členové již vzdalovali původnímu 
programu.
Skupina 42 představuje ojedinělý umělec-
ký fenomén. V nejkritičtějších letech druhé 
světové války přišla s novou poetikou, 
oproštěnou od starých motivických klišé. 
Doba „temna“ semkla autory, kteří nepo-
chybovali o hodnotách moderního umění, 
tehdy označovaného jako „zvrhlé“, a chtěli 
prozkoumávat skutečnost po všech jejích 
stránkách, objevovat podivuhodnosti světa, 
v němž žili. Zprvu jen malý hlouček, který se 
od počátku roku 1942 scházel v dejvickém 
ateliéru malíře Františka Hudečka, později 
celá skupina a zanedlouho generační jádro 
se širší názorovou radiací. Východiskem se 
podle svědectví Jiřího Kotalíka stala stať 
Jindřicha Chalupeckého Svět, v němž žijeme, 
která odkrývala mytologii moderního člově-
ka jako aktuální inspirační zdroj tvorby. Jak 

ukázalo první veřejné vystoupení skupiny na 
výstavě v Topičově salonu roku 1943, umělci 
upnuli svůj zájem k městskému prostředí. 
Město je okouzlilo v banalitách i zázračnos-
tech jeho každodennosti. Tvůrčí rehabilitace 
významu městské periférie a dalších profán-
ních míst nebyla podněcována sociálními 
nebo dokumentárními zřeteli, ale snahou 
o pronikavý umělecký pohled umožňující 
odhalit poetický náboj tématu.
Ačkoliv poválečné období problematizova-
lo samotný ideový základ další existence 
sdružení, připojil se roku 1945 ke Skupině 42 
výrazně mladší Bohumír Matal. Ten v letech 
1937–1941 vystudoval Školu uměleckých 
řemesel v Brně. V tvůrčích počátcích maloval 
krajiny, které svým charakterem odpovídaly 
programu Umělecké besedy. V říjnu 1941 
byl zatčen za protifašistickou činnost a léta 
1942–1945 prožil v internaci v nacistických 
pracovních táborech v Lohbrücku a Oswitzu 
u Breslau, kde pod vlivem děsivých zážitků 
vytvářel velice výrazově silné imaginativní 
kresby těžící ze symbolistního a surrealistic-
kého tvarosloví. 
Po návratu domů prošel překotným umělec-
kým vývojem, který byl završen jeho přijetím 
mezi členy Skupiny 42.
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Aukce Topičův salon Praha



23.

Suetin Nikolai 
Michailowitsch (1897–1954)

Architekton
1922
dřevěná plastika, olej, kůže, deska
v. 14,5 cm
sign. zespodu na podstavci N. Suetin

zespodu popis díla

provenience:
• Rudolph Lepke’s Kunst – Auctions – Haus, Berlin, 

1924 (faktura přiložena)

500 000 Kč
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Posuzované dílo Architekton je originální, 
nesmírně vzácnou, na českém trhu naprosto 
raritní prací Nikolaje Suetina, umělce světové 
revoluční avantgardy, jednoho z nejvýznam-
nějších představitelů ruského suprematis-
mu. Suetin uplatnil teorie Kazimira Maleviče 
v malbě a podílel se na jejich uvedení do 
každodenního života, což bylo hlavním 
cílem autorů hlásajících konec tradičního 
umění. Suetin byl spolu s Iljou Chašnikem 
Malevičův nejoddanější žák a spolupracov-
ník, kromě vlastní tvorby se výrazně podílel 
na propagaci jeho díla, včetně fotodoku-
mentace jeho života.
Suetin studoval v letech 1918–1922 na Lidové 
škole umění ve Vitebsku pod vedením Marca 
Chagalla, který tento institut ustavil a vedl, 
a následně Kazimira Maleviče, zakladatele 
suprematismu (1915). Cílem tohoto směru 
bylo očistit umění od předmětného vnímá-
ní reality, docílit čistých výtvarných pocitů 
forem a barev a najít cestu k „bezpředmět-
nému světu“ – „Die Gegenstandlose Welt“, 
jak také Malevič nazval svou teoretickou 
knihu vydanou v Mnichově v edici Bauhausu 
roku 1927. Suprematistická tvorba se vyzna-
čovala výlučným užíváním strohého geo-
metrického jazyka s představou světa bez 
předmětů, osvobozeného od gravitační síly 
a pozemských podmínek. Myšlenky supre-

matismu v mnohém splývaly s konstruktivis-
mem a především jeho funkcí v propagandě 
a průmyslovém a interiérovém designu.
Suetin se stal roku 1919 členem Malevičem 
založené skupiny UNOVIS (Utverditeli 
Novovo Iskusstva) a podílel se na její výstav-
ní činnosti (Vitebsk, 1920 a 1921; Moskva 
1929, 1921 a 1922). V roce 1922 doprová-
zel Maleviče, odvolaného z vitebské školy, 
do Petrohradu, kde oba našli uplatnění 
v Institutu umělecké kultury (INChUK). Tam 
mimo jiné spolupracovali na suprematis-
tických ideálních architektonických projek-
tech. Suetin se plně shodoval s Malevičovým 
názorem na sociální roli umění a postupně 
přestal malovat „klasické“ tabulové obrazy. 
Jeho činnost se posunula do sféry umělec-
koprůmyslové výroby, která se v této době 
těšila nebývalé popularitě a do níž začal 
převádět suprematistické principy v soula-

Nikolai Suetin, Kazimir Malevič, Ilja Chašnik 
v Petrohradě, 1923
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du se svým heslem „Rozmnožuji svět“. Od 
roku 1923 pracoval v Lomonosovské por-
celánové továrně v Petrohradu a následně 
také v porcelánovém závodě v Novgorodu. 
Pozoruhodný je zejména soubor nádobí 
s abstraktně geometrickými vzory realizo-
vaný v letech 1922–1928. Suetinův suprema-
tistický čajový servis byl roku 1925 prezen-
tován na Mezinárodní výstavě dekorativní-
ho umění v Paříži. Postupně však přestalo 
být abstraktní umění státem podporováno 
a bylo nahrazeno diktátem socialistické-
ho realismu. V letech 1923–1926 byl Suetin 
členem Státního ústavu umělecké kultu-
ry GINKhUK, kde pracoval v experimentální 
laboratoři, později působil na Institutu dějin 
umění (1927–1930). Od roku 1932 zastával 
v Lomonosovské porcelánové továrně funk-
ci uměleckého ředitele. Malevičův pohřeb 
v roce 1935, kdy Suetin ozdobil jeho rakev 
suprematistickými motivy, se stal jakousi 
symbolickou tečkou za avantgardním smě-
rem, který totalitní stalinistický režim pova-
žoval za nežádoucí.

Na rozdíl od Maleviče, který uplatňoval 
suprematistické principy téměř výlučně ve 
dvourozměrné ploše, Suetina vždy lákala 
možnost převádět je do prostoru. Kromě 
obrazů, kde se tvary jakoby vznášejí, realizo-
val také reliéfy a prostorové objekty využí-
vající typický suprematistický vizuální jazyk 
geometrických forem v jejich dynamické 
interakci. Posuzované dílo je toho reprezen-
tativní ukázkou. 
Architekton představuje ideální architektonic-
ký model. Suprematisté považovali architek-
turu za hlavní cíl a nejvyšší syntézu umění, 
ale jejich záměrem nebylo vytvářet bez-
prostředně proveditelné návrhy. Suetinův 
Architekton je třeba vnímat jako unikátní 
vizionářský, intelektuální experiment. Jak 
vysvětlil teoretik Alexej Gan v časopise 
Sovremenaja architektura (1927): „Přestože 
trojrozměrný suprematismus nerealizuje stavby 
konkrétního společenského užitku, bez něhož 
moderní architektura není architekturou, má 
obrovský význam jako ideový výzkum nových 
forem.“



24.

Huszár Vilmos (1884–1960)

Kompozice
1919
kvaš, papír na kartonu, autorská adjustace
29,5 × 22 cm
sign. LD Huszar, PD na kartonu V. Huszar 1919 a autorské razítko

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
• Kunsthandel Gebroeders Koch, Amsterdam

120 000 Kč

Posuzované dílo Kompozice je originální, 
sběratelsky exkluzivní, na českém trhu neví-
danou prací Vilmose Huszára, maďarského 
rodáka, který většinu svého života strávil 
v Nizozemí, autora světového významu, spo-
luzakladatele uměleckého hnutí De Stijl.
Vilmos Huszár se narodil roku 1884 
v Budapešti jako Vilmos Herz. Stejně jako 
mnozí jiní maďarští Židé na přelomu století 
změnili si jeho rodiče příjmení na jméno více 
maďarsky znějící. Huszár nejprve studoval na 
místní Škole užitých umění, poté malbu pod 
vedením Simona Hollósyho na umělecké 
škole v Nagybány. Svého učitele následoval 

do Mnichova, kde roku 1904 studia dokončil. 
Poté pobýval v Haagu a v Paříži. Roku 1906 
se usadil ve Voorburgu v Nizozemí. Nejprve 
byl ve svém díle ovlivněn Vincentem van 
Goghem, později kubismem a futurismem. 
V roce 1912 měl první samostatnou výsta-
vu v Rotterdamu. O čtyři roky později se 
setkává nejprve s Théo van Doesburgem, 
umělcem a teoretikem, zakrátko jedním 
z nejvýznamnějších propagátorů abstrakce, 
který je jeho tvorbou ohromen a dokonce 
si od něj koupí obraz. V roce 1917 již spolu 
s Pietem Mondrianem, Doesburgem a Bart 
van der Leckem spoluzakládá umělecké 

PROPAGÁTOR ABSTRAKCE 
A NEOPLASTICISMU
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hnutí De Stijl, jež si získalo celosvětovou pozornost. Všechny 
tyto umělecké osobnosti se vzájemně ovlivňovaly a po jis-
tou dobu byla jejich díla, kompozice z barevných obdélníků 
v základních barvách, téměř identická. K formulaci nového 
výtvarného kánonu, označovaného jako neoplasticismus, 
osobitě přispěl každý z nich. Huszár se zasloužil o zrušení 
prostorové iluze v obrazech. Ustavil rovnováhu mezi zobraze-
nými prvky a pozadím tak, že se od sebe nedaly odlišit.
Ucelený názorový systém nového umění vyžadoval vznik 
vlastní teoretické tribuny. Koncem roku 1917 tedy vyšlo 
první číslo časopisu De Stijl, jehož obálku Vilmos Huszár 
vytvořil. Do revue přispíval také teoretickými články. Kromě 
výtvarné tvorby v neoplastickém stylu se v následujících 
letech zabýval ve zvýšené míře produktovým a interiéro-
vým designem. Jako příklad lze uvést interiérovou výzdo-
bu domu průmyslníka Bruynzeela ve spolupráci s Pietem 
Klaarhamerem (1918) či návrhy nábytku ve spolupráci 
s Pietem Zwartem (1920–1921). Dokonce panuje domněn-
ka, že to byl Huszár, kdo poradil Gerritu Rietveldovi 
s barevným laděním jeho slavné červeno-modré židle 
(1918–1923). Spolupracovali mimo jiné na realizaci architekto-
nického řešení Grosse Berliner Kunstausstellung (1923).
V roce 1923 se Huszár, spolu s Théo van Doesburgem, 
Nelly van Moorselovou (van Doesburgovou) a Kurtem 
Schwittersem zúčastnil holandského turné Dada. Představil 
tam Mechanische Dansfiguur, mechanickou tančící posta-
vu, propojující aspekty lidového umění, primitivismu jávan-
ského stínového divadla s futuristickým pojetím pohybu, 
Schlemmerovou mechanizací lidského těla a nepředmětnou 
figurací De Stijlu.
Proč Huszar De Stijl roku 1923 opustil, není zcela jasné, prav-
děpodobně se však jednalo o osobní spory. V následujících 
letech se soustřeďoval jak na malbu, tak grafické práce pro 
reklamní průmysl a návrhy nábytku. Od třicátých let až 
do své smrti v roce 1960 žil a tvořil v obci Hierden poblíž 
Harderwijku.
Posuzované dílo Kompozice je nesmírně vzácnou, vrcholně 
modernistickou Huszárovou prací z období jeho členství 
v hnutí De Stijl. Dokonale vyjadřuje skupinou proklamovaný 
odklon výtvarného umění od literárních obsahů k vlastní 
formě. Autor tu novátorsky ruší tradiční hierarchii zobrazo-
vaného motivu a pozadí, z obrazu zmizelo poslední zdání 
prostoru. Předkládá nám kompozici oproštěnou od námětu, 
absolutně neiluzivní, reprezentující jeho úsilí o univerzální, 
vývojově vyšší stupeň umění.



25.

Del Marle Félix Aime (1889–1952)

Prostorová struktura (Structure spatiale)
2. pol. 40. let 20. stol.
kombinovaná technika, olej, asambláž, dřevo, provaz, karton na dřevěné desce
63 × 50 cm
sign. PD monogram DM

na rubu popis díla

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
• Makler Gallery, Philadelphia, USA

200 000 Kč

Posuzované dílo Prostorová struktura 
(Structure spatiale) je autentickou, velmi 
typickou a sběratelsky mimořádně cennou 
prací Félixe del Marle, umělce mezinárodní-
ho významu, jediného francouzského malí-
ře, který se plně připojil k futuristickému 
hnutí, pozdějšího významného představitele 
neoplasticismu a člena skupiny De Stijl.
Aimé Félix del Marle se narodil roku 1889 
ve francouzském Pont-sur-Sambre, nedaleko 
hranice s Belgií. Po studiích na škole umění 
ve Valenciennes se v osmnácti letech vydal 
na dva roky do Orientu. Po návratu roku 1909 

pobýval v Bruselu a poté v Lille, kde navště-
voval kurzy na École des Beaux-Arts. Po 
nevydařeném manželství, zorganizovaném 
rodinou usilující zklidnit jeho dobrodružný 
temperament, se dostal roku 1911 do Paříže. 
Vytváří tam nejprve sžíravé satirické kres-
by vycházející z dobových anarchistických 
nálad. Je zaujat Marinettiho futurismem, 
s Ginem Severinim (a také Guillaumem 
Apollinairem) sdílí ateliér v ulici Dutot. S nad-
šením podepíše futuristický manifest a stává 
se jako jediný francouzský umělec oficiál-
ním členem tohoto hnutí. Maluje obrazy 

NA PRINCIPECH PROSTOROVÝCH 
GEOMETRICKÝCH KONSTRUKCÍ
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plné futuristického dynamismu s přiléhavými názvy 
Metro, Boulevard či Přístav, jež vystavuje u Clovis-Sagota. 
10. července 1913 publikuje v Paris–Jour vlastní futuris-
tický manifest, v němž velebí krásu letadel, vlaků a dal-
ších výdobytků moderní technické civilizace a prokla-
muje: „Je třeba zničit Montmartre!“ První světová válka 
však naprosto změnila jeho vnímání hodnot.
V roce 1922 poznává Františka Kupku, jehož uvede 
mezi uměleckou elitu. Začíná experimentovat s abs-
trakcí. Po setkání s Pietem Mondrianem a Théo van 
Doesburgem se připojuje ke skupině De Stijl a stává 
se proponentem neoplasticismu, jehož principy bude 
ve své tvorbě zastávat, s výjimkou krátkého návratu 
k figuraci, až do konce života. Pro činnost skupiny měla 
velký význam právě spolupráce a diskuze jednotlivých 
autorů. Kromě praktického řešení malířských problémů 
byli členové De Stijlu rovnocenně zaujati teorií nového 
umění. Věřili, že všechno ve světě je prostoupeno jed-
ním společným principem, univerzální a neměnnou 
pravdou. Tu lze odhalit i prostřednictvím umění, avšak 
pouze takového, které abstrahuje od zobrazování vidi-
telné skutečnosti. K šíření myšlenek neoplasticismu při-
spěl i sám Félix del Marle jako vydavatel revue Vouloir 
(1924–1927), jednoho z pozoruhodných časopisů mezi-
národní avantgardy mezi dvěma světovými válkami. 
Del Marlemu ležela na srdci především otázka vplynutí 
umění do každodenního života. Proto se také ve zvýše-
né míře věnoval interiérovému designu, jeho neoplas-
tický nábytek realizoval Camille Delhaye, truhlář z jeho 
rodného Pont-sur-Sambre. Velký význam přikládal 
myšlence splynutí malířství a architektury, respektive 
integraci barvy do architektury, o čemž svědčí i jeho 
pozdější neoplastické polychromie Zehrfussovy továr-
ny Renault ve Flins (1952), realizované ve spolupráci 
s Jeanem Gorinem.
Posuzované dílo lze přiřadit k souboru Prostorových 
struktur realizovaných autorem v druhé polovině 
čtyřicátých let, kdy se navrací k abstrakci a zakládá 
Salon des realité nouvelles (1946), každoroční výstavu 
konanou v Paříži zaměřenou na nepředmětné umění. 
V Prostorových strukturách, z nichž některé mají formu 
reliéfu (jako v případě posuzovaného díla) či kreseb-
ných studií prostorových geometrických konstrukcí, 
dospěl Del Marle ke zjemnění rigidního ortogonálního 
neoplasticismu lyričtějším konstruktivismem.
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26.

Man Ray (1890–1976)

Cadeau
1921/1974
kovová plastika, hřeby 3462/5000
v. 10 cm
sign. nahoře Man Ray

přiložený certifikát a karta s potvrzením č. série

30 000 Kč

Man Ray patří mezi nejvýznačnější před-
stavitele umělecké avantgardy 20. století. 
Narodil se v Americe, většinu tvůrčího života 
však prožil ve Francii. Tento všestranný umě-
lec procházel rozličnými uměleckými světy, 
výtvarnými žánry a technikami. Od kubismu 
se obrátil k dadaismu a k surrealistickému 
objevování „vyšší reality“ či zhmotňování 
„vnitřního modelu“.
Ve své autobiografii Man Ray zmiňuje pří-
běh o výrobě originálu této žehličky, který 
zmizel ještě před zahájením výstavy v Paříži 
v roce 1921. V den otevření své první samo-

statné výstavy v Paříži se opil se skladate-
lem Erikem Satieme a při odchodu z kavárny 
viděl v železářství starou žehličku. Ostříhal 
si vlastní nehty, které nalepil na spodní část 
žehličky a dílo odnesl do galerie, kde objekt 
vystavil. Tento objekt byl ovšem ještě před 
zahájením výstavy odcizen.
V roce 1974 Man Ray vytvořil sérii replik, která 
navazuje právě na odcizené dílo z Paříže. 
Nabízené dílo opatřené autorským štítkem 
a popisem je právě z této série. Pochází ze 
slavné kolekce italského sběratele Arturo 
Schwarze.

VÝZNAMNÝ PŘEDSTAVITEL  
UMĚLECKÉ AVANTGARDY  
20. STOLETÍ
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27.

Nitsch Hermann (1938)

Relikvie akce – 56 akcí
1974
liturgické roucho, krev
102 × 60 cm
sign. Hermann Nitsch München 14. II. 1974

provenience:
• získáno od autora po veřejné akci 
• soukromá sbírka moderního umění, Modena 

150 000 Kč

DIVADLO ORGIÍ 
A MYSTÉRIÍ
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Hermann Nitsch je rakouský avantgardní 
umělec, který pracuje s provokativním expe-
rimentálním a multimediálním přístupem.
Již během svého studia byl přitahován 
k náboženskému umění. Tato fascina-
ce vystupňovala v padesátých letech, kdy 
Nitsch uspořádal první akce – tzv. Orgies 
Mysterien Theater performance neboli „diva-
dlo orgií a mystérií“, později také zjednodu-

šeně nazývané „Aktionen“. Jednalo se jak 
o ritualní, tak i existenciální představení, kdy 
Nitsch reflektoval svůj pohled na lidstvo 
a bytí člověka. Za své aktivity byl několi-
krát soudně stíhán, neboť jeho fokusem se 
stala tabuizovaná témata, jakými byly naho-
ta, krvavé scény a další obscénosti, které 
naprosto šokovaly publikum. Lze říci, že dílo 
Hermanna Nitsche originálním způsobem 
reflektovalo kulturu, pro niž byla charakteris-
tická jakási skrytá „fascinace násilím.“
Nitschovy performance byly často spojo-
vány s porážkami dobytka, symbolizujícími 
náboženské oběti, a dále s tématem ukřižo-
vání. Základním atributem jeho vystoupení 
bylo naturalistické spojení těla a krve. Jeho 
akce byly vlastně obřady (rituály), při nichž 
byla zabitá zvířata, jejich vnitřnosti a krev 
používány jako médium malby (na plátno 
nebo člověka). Tyto performance byly také 
doprovázeny hudbou a tancem.
Tkaniny a látky, které Nitsch při svých 
vystoupeních používal, byly mnohdy církev-
ní sutany. Tato roucha a jiné látky představo-
valy pro Nitsche myšlenku obrazu, který po 
performanci zůstane. Zde nabízené dílo bylo 
součástí mnichovské performance z roku 
1974. Právě v Mnichově bylo i zakoupeno 
do významné soukromé modenské sbírky 
moderního umění. Jedná se o výjimečné 
dílo, jež je příkladem ikonické tvorby jedno-
ho z nejvýznamnějších a nejkontroverzněj-
ších představitelů akčního umění 20. století 
a ke kterému navíc existuje fotodokumen-
tace přímo z místa konání akce Hermanna 
Nitsche před publikem.

Akce Hermanna Nitsche, Mnichov 1974, uvedené 
dílo je na snímku
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28.

Nitsch Hermann (1938)

After the 'Last Supper' of Leonardo da Vinci
1983
tisk, plátno 21/36
147 × 352 cm
sign. PD Hermann Nitsch 1983, UD autorské razítko O. M. Theater Hermann Nitsch

PD razítko Editore Francesco Conz Verona

provenience:
• získáno od autora po veřejné akci 
• soukromá sbírka moderního umění, Modena 

350 000 Kč

Dílo Poslední večeře byla práce, kterou 
Hermann Nitsch původně koncipoval 
a instaloval v Miláně, v reakci na slavnou 
Leonardovu fresku. 
V této kresbě pojímá Nitsch svým osobitým 
způsobem křesťanský příběh zrady, pokání 

a odpuštění. Kristova postava ve středu je 
rudá, jako by z ní sálala energie na ostatní 
apoštoly. Pozoruhodné je, jak v tomto díle 
Nitsch ztvárnil každou postavu, jako anato-
mický diagram. Jedná se o dílo, které se na 
trh s uměním dostane jen velmi výjimečně. 
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29.

Alviani Getulio (1939–2018)

1.2.3.4.5.6.7.8.9. Progresivní pravidelný mnohoúhelník v kruhu 9/0
1974/1990
olej, plátno
125 × 125 cm
sign. na rubu Getulio Alviani / 1974/1990

na rubu popis díla autorem, přiložená fotografie díla s popisem a potvrzením pravosti díla 
autorem

provenience:
• získáno ze soukromé sbírky, Miláno

260 000 Kč

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, 
Konrada Wachsmanna, Maxe Billa nebo 
Milana Dobeše, kteří spolu s ním při vývo-
ji teoretických a praktických prostorů 
Bauhausu podněcovali uměleckou inova-
ci a tvůrčí práci vědeckým směrem. Toto 
umění bylo založeno na estetické práci, na 
rozšiřování oblasti vnímání a ověřitelnosti 
řešení problémů. Alviani se přes čtyřicet 

let věnoval výzkumu materiálů a možnosti 
jejich použití ve výtvarném umění. Díky 
chápání materiálů a vizuální znalosti z prů-
myslové oblasti začal v 60. letech 20. století 
s výrobou svých prvních děl z hliníku, která 
najdeme ve všech významných sbírkách 
moderního umění.
Nabízené dílo 1.2.3.4.5.6.7.8.9. Progresivní pra-
videlný mnohoúhelník v kruhu 9/0 je jasnou 
ukázkou Alvianiho systematické práce s tva-
rem a barvou. Jedná se o rozklad kruhu 
založený na přesném matematickém pomě-
rovém základu, který Alviani využíval již od 
60. let a stal se základem jeho tvorby.

TVŮRČÍ UMĚLECKÁ INOVACE ZALOŽENÁ 
NA PŘESNÉM MATEMATICKÉM ZÁKLADU
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30.

Winiarski Ryszard (1936–2006)

Chance in game for two
1992
akryl, sololit
49,5 × 49,5 cm
sign. PD Winiarski 92, na rubu Winiarski 92

na rubu název díla autorem

provenience:
• zakoupeno z ateliéru autora, 1995
• získáno ze soukromé sbírky, Berlín

180 000 Kč

Ryszard Winiarski patří mezi renomované 
umělce druhé poloviny dvacátého století. 
Lze jej označit za praotce konceptuálního 
umění a předního představitele indetermi-
nismu.
Ve své diplomové práci z roku 1966, nazva-
né Event-Information-Image, definoval zralý 
a inovativní koncept uměleckého díla zalo-
žený na pokusu přenést otázky matematiky, 

statistiky, informačních technologií a teorie 
her na plátno. Winiarski zde navrhl pře-
klad vybraných vědeckých pojmů, jako jsou 
statistika, teorie her či událostí, do jazyka 
umění. Jeho „skutky“ byly chladné, objektiv-
ní a zbavené emocí a subjektivity umělce. 
Winiarski neměl zájem o estetiku obrazů, 
ale místo toho si pro sebe kladl vědecké 
výzvy. Zaměřil se na plnou „průhlednost“ 
umění a chtěl jednoduše ukázat svůj proces, 
aniž by měl prostor pro interpretaci. Autor 
se snažil překonat funkci a tradiční definici 
uměleckých děl. Právě i zde představené 
dílo, Chance in game for two z roku 1992, 
je toho příkladem.
Díla Ryszarda Winiarského byla prezentová-
na na více než 500 kolektivních výstavách 
v Polsku i v zahraničí. Jeho práce se nachá-
zejí v mnoha světových muzeích a galeriích 
i v nespočtu soukromých sbírek. 
Winiarski byl jedním z klíčových zástupců 
indeterminismu na polské výtvarné scéně. 
Jeho studium vztahu mezi uměním a vědou 
bylo pro jeho pozdější umělecký diskurs 
klíčové.

PRAOTEC 
KONCEPTU
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31.

Tarasin Jan (1926–2009)

Zapis
1984
olej, plátno
100 × 81 cm
sign. LD J. Tarasin 84

na rubu popis autorem J. Tarasin 84 Zapis, autorská etiketa

provenience:
• významná sbírka moderního umění, Berlín

400 000 Kč

Jan Tarasin patřil ke špičce současné pol-
ské malby. Je považován za reprezentanta 
abstrakce, avšak ve své práci nikdy defini-
tivně neskoncoval s mimetickým uměním. 
Sám pronesl: „Nechci, aby to, co dělám, mělo 
přímé odkazy na nějaký druh hotového stvo-
ření přírody. Zabývám se ‚předměty’ v mnoha 
vrstvách jejich objektivizace.“
Pro vývoj jeho tvorby je důležité, že v roce 
1962 získal stipendium na pobyt v Číně 
a Vietnamu. Ozvěny východní kaligrafie 
se tehdy staly viditelné v jeho nastupující 
tvorbě. Tarasinovy velmi rozmanité malby 
připomínaly organické formy, piktogramy, 
písmena, jednoduché geometrické útvary 
v mnoha kombinacích. Umělec věřil, že svět 
je sbírka vzájemně se prolínajících, dyna-
mických systémů, které se liší svou povahou 

a způsobem existence. Tarasinovy obrazy 
jsou v podstatě nepřetržitý výjev stejné 
myšlenky: ukazují pohyb protichůdných sil, 
plynulou variabilitu, budování systémů čás-
tic, které zůstávají v různých vztazích. Tyto 
částice, znaky-objekty se objevují na jeho 
plátnech v určitých řádech, obvykle v hori-
zontálních sekvencích s menší nebo větší 
hustotou. Někdy se vrstvy překrývají nebo 
se vzájemně prolínají.
Ve svých skladbách Tarasin dokonale kombi-
nuje malebnost s linearitou, hloubu s ploš-
ností, není zde prostor pro perspektivu, 
ale vnitřní prostor je jasně patrný. 
Dílo Jana Tarasina nelze přiřadit ke konkrét-
nímu uměleckému trendu, neboť vždy tvořil 
vlastní, jedinečný rukopis.

OZVĚNY VÝCHODNÍ KALIGRAFIE 
V MALBĚ
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32.

Sosnowski Kajetan (1913–1987)

Černý obraz z cyklu Uklady Rownwartošciowe 1978–1985
1978–1986
kombinovaná technika, plátno
92 × 92 cm
sign. na rubu

na rubu popis autorem

provenience:
• významná sbírka moderního umění, Berlín

200 000 Kč

Kajetan Sosnowski je významný výtvarník, 
který se po druhé světové válce aktivně 
podílel na organizaci polského umělecké-
ho života. K porozumění zde prezentova-
nému dílu je na místě krátce uvést vývoj 
Sosnowského směřování. 
V pozdních padesátých letech využíval malíř 
ve své tvorbě abstraktní formy, v nichž se 
zaměřil především na proces redukce barev 
v díle. Počátkem šedesátých let pak praco-
val na svých prvních prázdných obrazech, 
také nazývaných pustých, které se zabývaly 
otázkou vyzařování světla. Světlo se tehdy 
stalo pro Sosnowského stěžejním námětem 
jeho tvorby. Zde nabízené dílo patří do nej-
více hodnoceného období tvorby Kajetana 

Sosnowského. Jedná se o období sedmde-
sátých a osmdesátých let, tehdy Sosnowski 
využil netradičního uměleckého vyjádření, 
nastříhané kusy tkaniny sešíval na šicím stroji 
pod různými úhly a vytvářel tak monochro-
matické geometrické útvary. Díky různým 
sklonům sešitého materiálu získal autor kom-
pozice, kde se ve švech odehrávala právě 
ona hra světla a stínu. Nejprve tuto techniku 
prováděl na šedém hrubém plátně, poté 
podobným způsobem začal experimentovat 
s barevným plátnem. 
Jedná se o umělce, který patří do popředí 
polské poválečné avantgardy a jehož dílo si 
zasluhuje patřičnou pozornost.

PROCES REDUKCE BAREV 
MONOCHROMATICKÉ GEOMETRIE
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33.

Szobel Géza (1905–1963)

La Conjugaison des Zigzags
1962
olej, dřevo
80 × 100 cm
sign. PD Géza Szobel 62

vystaveno:
• Géza Szobel, Galerie Blumenthal, Paris, 1963

reprodukováno:
•  v katalogu z výstavy Géza Szobel, Galerie 

Blumenthal, Paris, 1963

60 000 Kč

Dílo je ojedinělou ukázkou vrchol-
né tvorby profilového příslušníka tzv. 
komárňanského okruhu Gézy Szobela. 
Komárňanský okruh a významné výtvar-
né středisko založil Karol Harmos. 
Kromě bezprostředních následníků zís-
kali v jeho kurzech základy výtvarného 
vzdělání osobnosti slovenského mezivá-
lečného umění jakými byli F. Reichentál, 
M. Staudt, Ĺ. Križan, E. Zmeták a další. 
Harmosovi následovníci velmi brzy 
odcházeli do Paříže, Říma, Berlína nebo 
Budapešti. A právě nejosobitějším talen-
tem Harmosových žáků byl právě Géza 
Szobel.

EXPRESIVNÍ 
GEOMETRICKÉ RYTMY
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34.

Janeček Ota (1919–1996)

Trávy
1948
olej, plátno
50 × 70 cm
sign. PD Janeček 48

na rubu na blindrámu autorské razítko 
a štítek s č. katalogu 8733

220 000 Kč

Ota Janeček byl v počátcích své tvorby 
inspirován dílem Amedea Modiglianiho 
a od roku 1943 byl ovlivněn kubismem. 
Představitel tzv. generace druhé světové 
války a všestranný výtvarník výrazně zasáhl 
do moderní české malby, plastiky a grafiky. 
O to cennější jsou na trhu jeho kvalitní 
práce z přelomu 40. a 50. let, tedy jeho 
vrcholného období. Toto raně poválečné 
dílo z roku 1948 patří tak k nejvzácnějším 
a nejcennějším dílům autora. 

JSOU TO OBRAZY SVĚTA KOLEM MNE, OBRAZY VĚCÍ,  
JAK JE VIDÍM I CO O NICH VÍM.
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35.

Janeček Ota (1919–1996)

Město
1957
olej, plátno
45 × 56,5 cm
sign. LD Ota Janeček 1957

pravost potvrzena synem Ing. Tomášem 
Janečkem

uvedeno v soupisu díla pod číslem 9306

provenience:
• významná sbírka, Praha

150 000 Kč

V polovině padesátých let maluje Ota 
Janeček cyklus krajinných kompozic, cyklus 
Města. Prošel neobyčejně složitým umě-
leckým vývojem plným zvratů a zdánlivě 
zcela odlišných malířských směrů. Od modi-
glianovských portrétů žen a kubistických 
zátiší přes obrazy Rájů a Trav, velkoměst 
a předměstí až k zobecněným rostlinným 
motivům v cyklu Flóry…, k základu života, 
k buňce, prazákladu vesmíru, až ke struktu-
ře hmoty v šedesátých letech. Je to vývo-
jová cesta od figurální malby, od zátiší, 
krajiny viděné mnoha rozličnými způsoby 
k nefigurální malbě, jež vykazuje všechny 
znaky abstrakce až na jednu drobnost. Ota 
Janeček odmítal tyto obrazy označit za 
abstraktní. „Jsou to obrazy světa kolem mne, 
obrazy věcí, jak je vidím i co o nich vím.“
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36.

Lhoták Kamil (1912–1990)

Snídaně v trávě 
1967
olej, lakovaná tempera, lepenka
22 × 22 cm
sign. LD Kamil Lhoták 1. 5. 1967

uvedeno v soupisu díla pod číslem 1354/17

150 000 Kč

„Vy to víte nejlépe, že ve své malé zahrádce jsem 
se vždy snažil vypěstovat květinu, která by byla 
taková…nu: hrozná, děsivá, něžná, dojemná, 
tragická, prohnaná, směšná, velebná, odpor-
ná…pojízdná…a vznášející se. A jestli se mi 
to podařilo, nevím. Ale vynasnažím se, abych 
to dokázal.“
Kamil Lhoták Jindřichu Chalupeckému, 1943
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37.

Mikulka Alois (1933)

Hrazdaři – State Louis
2003
olej, deska
120 × 52 cm
sign. na rubu A. Mikulka .2003.

na rubu rozměr autorem

provenience:
• z majetku autora

180 000 Kč

„Ptáte se mne, zda jsem naivista? Odpověď 
bude trochu složitější. Víte, na akademii jsem 
se musel naučit přesně kopírovat přírodu a to 
naivista nedokáže, jenomže ono nejde o to 
kopírovat přírodu. To dovede kdejaký přístroj. 
Jde o to stvořit nějaký svůj vnitřně poetic-
ký svět plný fantazie a překvapení, a navíc 
i pokud možno řemeslně co nejdokonaleji. 
Umíte-li se ale dostat až na prazačátek sebe, 
vůbec bych to nenazýval naivismem,“ vysvět-
loval svůj přístup k tvorbě sám Mikulka. 
A že se mu to zdařilo, potvrzuje kurátorka 

Domu umění Jana Vránová. „Jeho stylo-
vě nezařaditelná malířská i literární tvorba 
se vždycky tvrdošíjně vymykala všem aktuál-
ním uměleckým trendům. Situace a příběhy, 
které maluje a vypráví, jsou osobitou inter-
pretací jeho představ a iluzí i bezprostřed-
ní reflexí přítomnosti. Alois Mikulka vytváří 
vlastní svět, ve svém vymyšleném imaginár-
ním State Louis, kde je možné snít, domýšlet 
si pointy naznačeného děje. Příznačná je 
jejich osobitá poetika i smysl pro stylizaci 
a nadsázku, humor a fantazie,“.

OSOBITÁ POETIKA 
NADSÁZKY, HUMORU 
A FANTAZIE



Sylva Lacinová patří k předním českým 
sochařkám. Je autorka celé řady monumen-
tálních děl, jež jsou umístěna v exteriérech 
i interiérech jak v prostředí domácím, tak 
i v zahraničním. „Její tvorba se vyznačuje 
dekorativními hodnotami, smyslem pro realitu, 
stejně jako schopností nalézt působivý moder-
ní tvar odpovídající době, kterou intenzivně 
prožívala. Svědčí o tom díla nesená lyrickou 
poezií, laskavým humorem i vážnou duchov-
ní kontemplací o smyslu lidské existence.“ 
(J. Hlušička) 
Zde hodnocená plastika Dvojice představuje 
volnou tvorbu Lacinové, která je poměrně 
výjimečná, neboť mnohé její sochy sloužily 
jako modely pro monumentální plastiky. 
Jedná se o pozoruhodnou práci, srovna-
telnou s vrcholným sochařstvím Jaroslava 
Puchmertla, nebo Ladislava Zívra. 

38.

Lacinová Sylva (1923–2019)

Dvojice
1964
kolorovaná sádrová plastika
v. 60 cm
sign. na plintě S. Lacinová

provenience:
• z majetku rodiny autorky

reprodukováno:
• na obálce monografie Sylva Lacinová, Výtvarní umělci 

dneška / VII, Moravská galerie Brno a Město Brno, 1996

85 000 Kč
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DÍLO LYRICKÉ A DUCHOVNÍ 
KONTEMPLACE
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39.

Kolář Jiří (1914–2002)

Ashaveruv Exodus
1969
asambláž, koláž, deska
47,5 × 58 cm
sign. na rubu Jiří Kolář 69

na rubu autorský štítek s popisem díla

100 000 Kč

Všechny základní výtvarné postupy Jiřího 
Koláře, různé techniky koláže a nově roz-
vinuté nebo vynalezené techniky muchlá-
že, roláže, chiasmáže nebo proláže, vznikly 
během krátké doby na počátku 60. let. V té 
době svá výtvarná díla označoval za desta-
tickou (nepevnou, efemérní, neurčenou 
k uchování) poezii a rozdával je přátelům 
i návštěvám nebo rozesílal poštou.
Některé Kolářovy postupy z počátku 60. let 
mají blízko k tehdejším výtvarným tenden-
cím v malířství, zejména reliéfnímu informe-
lu, abstraktní nebo tašistické malbě (koláže 
složené z útržků barevného papíru), lyrické 
abstrakci (chiasmáž), lettrismu (typogramy), 
neokonstruktivismu (koláže z geometric-
kých prvků) nebo minimal artu. Řazením 
a rozvíjením nápadů v cyklech předjímá 
pozdější konceptuální projevy.
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Bohumír Matal je důležitým představite-
lem poválečného výtvarného umění druhé 
poloviny dvacátého století. Šedesátá léta 
jsou v Matalově tvorbě pod znamením vel-
kého experimentování. Přecházejí od pevné 
obrazové konstrukce k lyrické abstrakci 
tvarů vznikajících prostým stékáním barev 

po plátně a následnými úpravami. Koncem 
šedesátých let vznikají díla v podstatě se sta-
ronovým motivem lidské existence v kom-
binaci s geometrickým vyjádřením pravo-
úhlých tvarů – (cyklus Přítomnost člověka 
1968–1969).
Po roce 1968 odešel Matal z Brna na samotu 
do údolí řeky Prudká nedaleko Doubravníku. 
V tomto období vznikl cyklus Ptačí herci. 
Příkladem Ptačích herců je i zde hodnocené 
dílo. Vidíme zde zářivou barevnost, obdi-
vuhodnou dynamiku a osobité konstrukční 
řešení.

40.

Matal Bohumír (1922–1988)

Ptačí herci
1979
olej, sololit
69 × 89 cm
sign. PD Matal 79

na rubu štítek s popisem díla

provenience:
• významná moravská sbírka moderního umění

vystaveno:
• Dům umění města Brna, 1998/99

240 000 Kč

SVĚT ZÁŘIVÉ BAREVNOSTI  
A GEOMETRICKO-LYRICKÉ ABSTRAKCE
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41.

Zívr Ladislav (1909–1980)

Sochař
40. léta 20. stol.
plastika, pálená hlína
v. 49 cm
sign. LD Ladislav Zívr

provenience:
• významná sbírka moderního umění, Praha

120 000 Kč

Ladislav Zívr patří k pozoruhodným čes-
kým sochařům 20. století. Do českých dějin 
moderního umění se zapsal především jako 
jediný sochař Skupiny 42.
Do uměleckého života vstoupil na přelomu 
dvacátých a třicátých let. Silně na něj tehdy 
zapůsobilo dílo Otty Gutfreunda a od počát-
ku třicátých let pod jeho vlivem vytvářel 
osobitě pojaté kubistické plastiky a portréty 
poznamenané gutfreundovským civilismem. 
Portrétní tvorba představuje v Zívrově díle 
souvislou linii od raných až po pozdní práce. 

Před polovinou třicátých let se Zívr zařadil 
do nejmladší generace pražských surrealistů. 
V padesátých letech, v důsledku politických 
událostí a diktátu socialistického realismu, 
Zívr na čas svou uměleckou činnost omezil.
Zívr po celý svůj život udržel pozornost ke 
všem projevům života, hmoty a nevědomí, 
a snad proto dokázal neustrnout ve svém 
uměleckém vývoji. Jeho dílo prošlo různý-
mi proměnami, i přesto je však soudržné 
a završené.

VÝRAZNÝ ČLEN 
SKUPINY 42
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42.

Malý František (1900–1980)

Přístav
1971
olej, plátno
73 × 92 cm
sign. LD F. Malý 71

na rubu štítek s popisem

provenience:
• z majetku rodiny autora

80 000 Kč

Výtvarný profil Františka Malého vytvá-
řejí tři hlavní složky jeho umělecké 
činnosti: tvorba malířská, užité umění 
v oboru textilním a scénické výtvar-
nictví. Přičemž se jeho odlišné přístupy 
práce vzájemně ovlivňují a koordinu-
jí. Pro výtvarnou tvorbu Malého je 
typická především výjimečná citlivost 
pro materiál a jeho technické zpraco-
vání. Jeho díla oplývají neobyčejnou 
bohatostí invence, básnivosti a výtvar-
né fantazie, obecně jsou prodchnuta 
citem pro kompozici a barvu.
Pro tvorbu Františka Malého je pří-
značný jemný a kultivovaný barevný 
cit, čistota formy, klasická uměřenost, 
vyrovnanost a pečlivost ve vypracová-
ní. Jedná se o průvodní rysy jeho lyric-
kých zátiší a primitivizovaných krajin, 
jež jsou nejen v barevné, ale i tvarové 
kompozici citlivě zharmonizovány.
Zde hodnocený obraz Přístav z roku 
1971 představuje pro Malého typicky 
zasněnou krajinu v chiricovsko-surrea-
listickém duchu. Jedná se o typický 
příklad rukopisu Malého vrcholné 
tvorby.
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43.

Mautnerová Pavla 
(1919–2001)

Sakrální objekt
1979
kombinovaná technika, olej, 
karton, dřevěná deska
52 × 54,5 cm
sign. na rubu Pavla Mautnerová 
1979

na rubu popis díla autorkou

55 000 Kč

Pavla Mautnerová je nejznámější 
představitelkou českého informe-
lu. Byla manželkou českého malí-
ře Roberta Piesena, se kterým je 
nerozlučně spjat i její umělecký 
život a trauma válečných zážit-
ků. Spolu v roce 1965 emigrovali 
do Vídně a následně do Izraele. 
Žili v umělecké kolonii Ein Hod 
na svazích hory Karmel poblíž 
Haify, odkud pochází i nabízené 
dílo. V roce 1961 oba stáli u pří-
pravy oficiálně neustavené sku-
piny Konfrontace (mimo jiné Aleš 
Veselý, Vladimír Boudník, Mikuláš 
Medek). Většina autorských 
výstav Pavly Mautnerové byla 
společná s Robertem Piesenem. 
V roce 1964 se Mautnerová sama 
účastnila první výstavy skupi-
ny Křižovatka ve Špálově gale-
rii (spolu s Jiřím Kolářem, Karlem 
Malichem, Zdeňkem Sýkorou 
a dalšími). Dílo Pavly Mautnerové 
představuje osobitý projev struk-
turální abstrakce spirituálního 
charakteru. Směřování k trans-
cendenci odpovídají i názvy jejích 
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obrazů (Sakrální objekty, Svatá 
krajina, Veroničiny roušky). Zrcadlí 
duchovní a etický obsah díla, zatí-
žený existenciální a subjektivní 
problematikou.
Nabízená reprezentativní práce 
navazuje svým názvem na stej-
nojmenná díla vystavená na první 
výstavě se skupinou Křižovatka 
(1964). Proměnlivé struktury 
rychle schnoucí barevné hmoty, 
barevná intenzita nebeské modři, 
motiv kruhu v centrální části 
obrazu a tajemné znaky mýtické-
ho písma jsou typickými atributy 
obrazů Pavly Mautnerové. Název 
Sakrální objekt nelze vnímat jen 
jako odkaz k chrámové stavbě, 
ale i jako posvátný objekt, sloužící 
ke kontemplaci, meditaci, přiná-
šející mystický zážitek. Vertikalita 
díla, forma závěsného obrazu 
jako triptychu a samotný jeho 
tvar odkazují k deskovému oltáři. 
Soustavu symbolů a znaků nelze 
přímo dešifrovat, lze je uchopit 
pouze pocitově a nevědomě. 
Podněcuje diváka ke hledání 
významu a smyslu, skryté stopy 
příběhů.
Název díla, datace, dedikace a sig-
natura je autorkou připsána na 
zadní straně obrazu.
Dílo Pavly Mautnerové bylo pre-
zentováno na rozsáhlých retro-
spektivních výstavách Český infor-
mel, průkopníci abstrakce z let 
1957–1964 (Praha, 1991) a Umění 
je abstrakce, Česká vizuální kul-
tura 60. let (Praha, 2003). Svými 
díly je zastoupena v Národní 
galerii, Muzeu Kampa, pražském 
Židovském muzeu, v Tel Aviv 
Museum of Art a v řadě dalších 
státních a soukromých sbírkách.
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44.

Tikal Václav (1906–1965)

Štěpení
1964
olej, tempera, lepenka
25 × 35 cm
sign. PD Tikal 64

na rubu popis díla, štítek a razítko výstavy

provenience:
• z majetku rodiny autora

vystaveno:
• Galerie Moderna, 2018

65 000 Kč

Nové obzory se Tikalově malbě otevřely 
při práci na rozsáhlém obrazovém cyklu 
s názvem Architektura přírody, který vznikal 
mezi roky 1958–1963. Zde se Tikal defi-
nitivně rozešel s veristickým surrealismem 
a v procesu hledání rovnováhy imaginativ-
ních a konstruktivních prvků si vytvořil svět 
vlastních znakových forem, rozpracovaný 
a rozvíjený v dalších cyklicky řazených obra-
zových řadách, jako byly například Pohyblivé 
iluze (1963–1965) nebo Mechanické fanto-
my (1964–1965), i v obrazech solitérních (Roj 
satelitů, 1965). Od roku 1964 byl spolu se 
Zdeňkem Lorencem a Josefem Istlerem čle-
nem mezinárodního hnutí Phases.

SVĚT IMAGINACE 
A KONSTRUKTIVNÍCH 
PRVKŮ
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Jaroslav Puchmertl byl významný surreali-
stický sochař a výtvarník. Již v roce 1937 se 
seznámil s Václavem Zykmundem a v roce 
1938 zorganizoval významnou výstavu 
o republikánském Španělsku, na které též 
poprvé vystavoval své sochy a objekty. Od 
počátku čtyřicátých let udržoval pravidel-
né kontakty s Josefem Istlerem, Zdeňkem 
Lorencem, Václavem Tikalem a dalšími osob-
nostmi, které se sdružily ve Skupině Ra, 
jejímž členem se sám Puchmertl stal. Sochy 

a objekty tvořil především z kovů nebo ze 
dřeva. Práci se dřevem měl velmi v obli-
bě, pozoruhodné je, že ostatním členům 
Skupiny Ra dokonce vytvářel dřevěné pre-
cizně soustružené sokly pro jejich objekty 
na výstavy. 
Puchmertl je zastoupen poměrně výjimeč-
ně ve veřejných sbírkách, nicméně jeho 
dílo je součástí sbírky The Museum of Fine 
Arts, Houston. Zde prezentovaná skulptura 
je proto výjimečným sběratelským dílem. 

45.

Puchmertl Jaroslav (1916–1991)

Surrealistická socha
plastika, pálená hlína, podstavec
v. 33 / 43 cm
sign. zezadu monogram P

provenience:
• významná sbírka moderního umění, Praha

65 000 Kč

OSOBITÝ SURREALISTICKÝ SOCHAŘ 
A VÝTVARNÍK, ČLEN SKUPINY RA
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46.

Anderle Jiří (1936)

Hostina
1990
olej, kresba tuší, plátno
100 × 160 cm
sign. UD Anderle 242/1990, na rubu Anderle 242/1990

na rubu název díla autorem

provenience:
• Galerie Jean Briance, Paris

vystaveno:
• Santa Barbara (USA) / Northern Idaho College, Coeur d'Alene (USA) – putovní výstava s Albínem Brunovským / Galleri Angeln, 

Lund (Švédsko) / Galéria hlavného mesta Bratislavy, Bratislava, 1989
• Rodný statek Václava Šolce, Sobotka / Galleri Angeln, Lund (Švédsko) / The New Harmony Gallery of Contemporary Art, 

University of Southern Indiana, New Harmony (USA) / Grafiska Sállskapet, Stockholm (Švédsko), 1990
• Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc / JKZ Galerie, Valašské Meziříčí / Rabasova galerie, Rakovník / Jacques Baruch Gallery, 

Chicago (USA) / Mount Prospect Public Library, Mount Prospect (USA) / Galerie Jean Briance, Paris (Francie) / Galerie grafiky 
Centrum české grafiky, Praha, 1991

• Siemens AG, Erlangen (SRN) / Galerie Götz, Stuttgart (SRN), 1992

850 000 Kč

Jiří Anderle patří mezi nejvýznamnější žijící 
české grafiky. Své první listy vytvářel počát-
kem šedesátých let. 
Jeho dílo by nemohlo vzniknout bez 
Kandinského odkazu, Picassových objevů 
či Kleeovy senzitivní hravosti a Wolsova 
vypjatého informelu. V obrazech Jiřího 
Anderleho nacházíme rovněž něco z Ernsovy 
grotesknosti a fantasknosti, stopy drsnosti 
a německého expresionismu i kus brutální 
nelítostnosti nové věcnosti. Je v něm i bás-
nivost příznačná pro české umění, lyrika, leh-
kost i racionalita našeho prostředí, v němž se 

na křižovatce kultur střetávaly a stále střetá-
vají nejrůznější proudy a směry.
Význam a světovou proslulost nejlépe ilu-
struje fakt, že jeho grafika visí v newyor-
ském Metropolitním muzeu v jednom 
sále společně s Rembrandtem, Dürerem, 
Matissem a Picassem. Mimo to jeho práce 
vlastní proslulé Centrum George Pompidou. 
V letech 1982 a 1984 byla jeho díla vystavena 
v Centrální expozici benátského bienále. Zde 
hodnocené dílo tak patří mezi exkluzivní 
sběratelské práce.

EXKLUZIVNÍ DÍLO SENZITIVNÍ HRAVOSTI,  
GROTESKNOSTI A FANTAZIE
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Na konci padesátých a v šedesátých letech 
se Nemesova malba proměňuje. Zpočátku 
trvá plynulá rytmizace tvarů a barev v ploše, 
v řetězcích horizontality a vertikality, ale 
v abstraktní tkáni obrazu se již shlukují 
a řadí výrazně definované formy v zesíle-
ném významovém akcentu. Nové obrazy 
Nemese, zralé a intenzivní, jakoby synteti-
zovaly jeho dosavadní malířskou a lidskou 
zkušenost, objímající a definující obzor 
moderního člověka v bohatém a zázračném 
světě, určovaném dvoudomostí přírody 
a civilizace, jejichž rozpory a kolize dovede 
zatím usmiřovat jedině umění. V neklidném 
a proměňujícím se světě, v ozvucích a vli-
vech starého a moderního umění si Nemes 
uvědomoval ono nebezpečí diskontinuity 
a usiloval proto o jeho překonání. V tomto 
smyslu je jeho dílo nekonečným hledáním 
rovnováhy a jistot – v smyslovém prožívání 
a obrazové interpretaci reality. 

47.

Nemes Endre (1909–1985)

Förlegad spädom
1968–1972
akryl, plátno
180 × 220 cm
sign. LD Endre Nemes 1968-72

na rubu štítek výstavy s popisem díla, 
razítko výstavy a štítek s popisem

vystaveno:
• Liljevalchs, Stockholm, kat. č. 535
• Oslo, 1969, kat. č. 88

750 000 Kč

„SNAŽÍM SE O VÝRAZ; 
ALE TENTO VÝRAZ MUSÍ 
BÝT UDRŽOVÁN NA UZDĚ 
INSTINKTEM A VĚDOMÍM.“
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48.

Hudeček František (1909–1990)

Rovina
1977–1979
olej, lepenka
23,5 × 33 cm
sign. na rubu Fr. Hudeček

na rubu název díla autorem

vystaveno:
• František Hudeček – výběr z díla 1931–1979, Oblastní 

galerie Vysočiny v Jihlavě a Galerie umění v Karlových 
Varech, 1979, kat. č. 188

95 000 Kč

Hudeček se zabýval různými experimen-
ty s organickými tvary, ke kterým se pak 
v závěrečném tvůrčím období vrátil. Tehdy 
se v jiné podobě objevily v imaginárních 
krajinách ovlivněných předešlým informe-
lem. Jinou linii tvořily rané geometrické 
abstrakce, z nichž se pak v šedesátých letech 
odvinuly přísně konstruované kompozice, 
které se svým promyšleným a kompliko-
vaným systémem přiblížily mezinárodnímu 
proudu op-artu.
Všechna jeho tvůrčí období od konce tři-
cátých až do pozdních sedmdesátých let 
jsou stejně kvalitní. Vždycky objevil nové 
výrazové prostředky a technické možnosti, 
jimiž reagoval na aktuální vývoj v umění i ve 
společnosti. 
 PhDr. Jiří Machalický

EXPERIMENTÁTOR NOVÝCH 
VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ
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49.

Šíma Josef (1891–1971)

Bez názvu
1958
akvarel, kvaš, ruční papír kašírovaný na plátně
66 × 49 cm
sign. PD J. Šíma 58

odborná expertiza PhDr. Karel Srp

provenience:
• získáno u Ferri-Drout, Paris

350 000 Kč

Abstraktní umění bylo pro Šímu koncem 
padesátých let velkou výzvou, avšak doká-
zal se k němu přiblížit způsobem, jenž byl 
jeho východiskům vzdálený: pohybem svě-
telných vln, které rozváděl na monochrom-

ních obrazech i tušových kresbách, kde snad 
získaly ještě větší intenzitu. Šíma zde vyšel 
ze staršího pojetí mraků, avšak tentokráte 
šlo o pohled do utvářejících se chaotických 
odhmotněných útvarů, vnitřně se převa-
lujících, do dějícího se dění, které se neřídí 
žádným přesným geometrickým systémem. 
Šíma vychází od prozářeného středu k hma-
tatelnějším, temnějším okrajům, přičemž 
všechny strany kresby jsou vyrovnané, jako 
by světlo proráželo středem na všechny stra-
ny současně. I když jde o změť, lze předpo-
kládat, že autorovým cílem nebyl chaos, ale 
skrze něj se vynořující řád. 
Šíma koncem padesátých let změnil 
galeristu: v roce 1959 a v roce 1960 proběhly 
dvě jeho samostatné výstavy v Galerii Paul 
Facchettiho, v roce 1959 měl samostatnou 
výstavu v Galerii Droulez v Remeši. Kresba 
ukazuje, že Šíma byl originální umělec, nevá-
hající se ponořit do světelné, téměř netva-
rovatelné látky, který je neprávem řazen do 
pařížské školy lyrické abstrakce. Stál mimo ni 
a umělecky nad ní.

PhDr. Karel Srp

ZROZENÍ 
NADPOZEMSKÉHO SVĚTLA

Obraz v bytě původního majitele díla, Paříž.
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Tvorbu Milana Grygara charakterizuje, mimo 
jiné, originální pojetí vztahu obrazu, zvuku 
a prostoru. V roce 1965 vytvořil první ze 
svých akustických kreseb, ve kterých propo-
jil realizaci díla s fenoménem prostorovosti 
zvuku. Od té chvíle začíná být umělcova 
cesta navždy s tímto médiem spojena.
Ke kresbě používal Grygar netradičních pro-
středků, například drátěný hřeben, dřívka, 
plechovky a další. Vytvářel jimi černobílé 
geometrizující struktury; založené vždy na 
výrazném vizuálním kontrastu grafických 
znaků. 
V roce 1966 zaměnil Grygar v akustických 
kresbách své vlastní autorské gesto za 
mechanické nástroje – kreslící a zvučící sou-
částky, například mechanické dětské hračky 
na klíček. Tyto předměty namočené v tuši, 

které Grygar uváděl v různém časovém 
sledu a na různých místech plochy papíru do 
pohybu, vytvářely vlastní kresebné záznamy 
ve formě rytmických stop svého vlastního 
pohybu. Specifický, originální koncept vzta-
hu obrazu a zvuku pak Grygar rozvíjí v násle-
dujících desetiletích v různých, často velmi 
rozdílných vztahových analogiích.
V šedesátých a sedmdesátých letech, kdy je 
Grygarova tvorba velmi ceněná, vytváří autor 
sérii prací pro významnou Dusseldorfskou 
galerii Franc Swetec. Zde představené dílo 
bylo v Dusseldorfské galerii rovněž zastou-
peno. Jedná se o typický příklad Grygarovy 
práce s prostorovostí zvuku, je zde patrné 
použití zubů hřebene a jiných předmětů.
Grygar svou tvorbou výrazně ovlivnil jak 
evropskou, tak i světovou výtvarnou scénu.

50.

Grygar Milan (1926)

Partitura
kombinovaná technika, tuš, karton
71,5 × 50,5 cm
sign. PD Milan Grygar

180 000 Kč
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SPECIFICKÝ, ORIGINÁLNÍ KONCEPT 
VZTAHU OBRAZU A ZVUKU
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51.

Kratina Radoslav (1928–1999)

Kružidlový variabil
1985–1986
chromovaný hliníkový variabil
v. 32 cm
sign. nezjištěna

provenience:
• významná sbírka moderního umění, Praha

vystaveno:
• Radek Kratina, Galerie Komart, Bratislava, 2005

reprodukováno:
• katalog výstavy Radek Kratina, Galerie Komart, str. 21–22

160 000 Kč
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Kratina ve své tvorbě experimentoval ve volné 
grafice, kdy vytvářel monotypy a frotáže. Využíval 
přitom krabičky od sirek, gramofonové desky, 
roztrhaný plech, dřívka, písek apod. V roce 1964 
vytvořil svůj první variabil a tímto směrem se 
ubírala jeho další tvorba. Kratinovy plastiky jsou 
logickou konstrukcí prvků, jejichž podobu lze pro-
měňovat. Autor začínal s nabarveným dřevem, ale 
od roku 1970 používá složitější prvky z aluminia 
a chromované mosazi. Návštěvník Kratinovy výsta-
vy byl vždy spolutvůrcem jeho soch, dotekem 
mohl vytvořit jednu z jejich dalších nekonečných 
podob. Aniž by to věděl, činil Kratina totéž, o co se 
pokoušela Skupina pro průzkum vizuálního umění 
v Paříži.
Kratinovo dílo vycházelo z dobových kinetických 
a neokonstruktivistických tendencí, které spojo-
val prostřednictvím možnosti volby diváka. Svou 
tvorbou chtěl Kratina diváka přimět ke hře. Všem 
tak nabídl možnost podílet se na vytváření nej-
různějších podob jednotlivých soch. Právě i zde 
hodnocené Kratinovo dílo je toho příkladem.



149



150

Václav Stratil je nepřehlédnutelnou posta-
vou současné umělecké scény, malíř, kon-
ceptuální umělec, portrétní a výtvarný foto-
graf i performer. 
Jeho mnohovrstevnaté a rozmanité dílo pro-
šlo v posledním čtvrtstoletí mnoha promě-
nami. Viditelný obrat ke konceptualismu se 
v jeho díle začal projevovat v první polovině 
osmdesátých let. Stratil se v té době pře-
stěhoval do Prahy, kde pracoval jako noční 
hlídač. Volný čas vyplňoval vytvářením časo-
vě a fyzicky náročných kreseb, vznikajících 
kladením mnoha paralelně vedených linií 
vedle sebe a v různých vrstvách svírajících 

vzájemný úhel 45 nebo 90 stupňů. Jedná se 
často o velkoformátová díla spojená z něko-
lika kusů papíru, jejichž vytvoření si vyžáda-
lo měsíce a někdy i roky monotónní práce. 
Sám Stratil uvedl, že tyto práce, kterých 
udělal pouze pár desítek, představují reakci 
na postmodernu. Sám sebe zde Stratil při-
rovnává k systematickému Pollockovi. Zde 
hodnocené monumentální dílo je vytvoře-
no na jednom kusu papíru tuší a barevným 
pásem oleje připomínajícím právě pruhy 
krve. V barevné části se autor inspiroval 
Rembrandtovým chiaro scuro. Jedná se 
o sběratelsky mimořádné dílo.

52.

Stratil Václav (1950)

Barvy krve
1987
kombinovaná technika, olej, tuš, křídy, karton
150 × 269 cm
sign. na rubu Václav Stratil 1987

na rubu název díla autorem

450 000 Kč

MONUMENTÁLNÍ DÍLO 
V REAKCI NA POSTMODERNU
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53.

Hilmar Jiří (1937)

Bez názvu
1984
kombinovaná technika, plátno, deska
98 × 98 cm
sign. na rubu Jiří Hilmar 84

provenience:
• získáno z ateliéru autora
 
vystaveno:
• Topičův salon, Praha, 2012
• Muzeum Kampa, Praha, 2015

publikováno:
• Jiří Hilmar – Adagio, 2015, str. 96–97
• Klub konkrétistů, Vývojové etapy tvorby československých výtvarníků – členů Klubu konkrétistů a přehled jejich výstav v letech 

1967–1997, 1997

180 000 Kč

Jiří Hilmar na sebe upozornil v šedesátých 
letech sérií optických reliéfů. Je jedním z nej-
významnějších představitelů proudu, kte-
rému se říká op-art neboli optické umění. 
Hilmar řeší otázky a problémy každoden-
nosti skrze tvary zjednodušené a oproštěné 
až k jádru věcí. Ale zajímá ho i kinetický 
princip v umění. Ve svých dílech nechává 
vést diváka k pohybu očí, vede jeho pohled 
a manipuluje s možnostmi lidského vidění.
Hilmarovy proslulé reliéfy byly papírové 
a naprosto precizní. Do rozměrných čtver-
cových rámů skládal v různých systémech 
proužky papíru. Začal s bílou barvou, jed-
nobarevnost postupně nahradily kruhy 
a kroužky červené, modré a černé, velmi 
důmyslně sestavené do struktur s optickými 
kvalitami. Estetické kouzlo geometrie pro-

zkoumal Hilmar do všech záhybů reliéfního 
prostoru. Dalo by se říci, že jeho práci moti-
vovaly prostorové možnosti – kam až se dá 
rozvinout dvourozměrná plocha a otázka 
zážitku vidění.
Nabízené dílo vznikalo v sedmdesátých 
letech, tedy v době, kdy se Hilmar dostává 
do přímé konfrontace s devastovanou kra-
jinou v centru průmyslové zóny Porúří, kam 
se Hilmar v roce 1974 přesunul z panenské 
přírody v Inning am Ammersee nedaleko 
Mnichova. Toto dílo je zlomovým a velmi 
často jak vystavovaným, tak publikovaným 
Hilmarovým dílem. Je zde vidět jasná snaha 
Hilmara nalézt a zobrazit rovnováhu mezi 
člověkem a přírodou a nutnost objevit jejich 
porušenou sounáležitost a harmonii.

HLEDÁNÍ HARMONIE  
A BYTÍ
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Pro tvorbu Jaroslava Vožniaka je charakte-
ristický aspekt dadaismu – projevující se 
zejména v pojetí věci jako objektu-asamblá-
že. Dadaisté dali předmětu nejen estetickou, 
ale i jakousi etickou hodnotu. 
Zde nabízené dílo Kříž patří k Vožniakovým 
tzv. „červeným asamblážím“, svět objektů-
-asambláží umožnil Vožniakovi plně rozvi-
nout jeho smysl pro bizarnost, fetiš a svo-
bodnou hru představivosti, vymykající se 
jakémukoli řádu. Polarita emocí vznikající 
při pohledu na tyto objekty plně vystihuje 
Vožniakův přístup a naturel. Děsivé, místy 
až agresivní momenty zintenzivňuje rudou 
barvou, odpradávna vnímanou jako barvu 
krve, erotiky či hněvu. 
Intenzivní červená barva byla pro Vožniaka 
samotným osobním tématem, ke kterému se 
stále vracel, sám pronesl: „zajímá mě objekt, 
interiér obrácený dovnitř, uprostřed něho jsem 
já.“ V představovaném díle Kříž je příznačně 
sám ve středu, respektive svou fotografii 
umístil do paty díla.

54.

Vožniak Jaroslav (1933–2005)

Kříž
2001
dřevěná plastika, asambláž, koláž, fotografie autora
138 × 59 cm
sign. dole na fotografii J. Vožniak, na rubu Jaroslav Vožniak 2001

provenience:
• sbírka moderního umění, Severní Morava

80 000 Kč

ESTETIKA DADAISMU  
SE SMYSLEM PRO BIZARNOST
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55.

Rittstein Michael (1949)

Mouchy a micky
1975
olej, plátno
92 × 86 cm
sign. na rubu M. Rittstein 75

na rubu na blindrámu popis díla

120 000 Kč

Rittstein se do výtvarného umění vřítil 
v plné síle a jako nezaměnitelný malíř. Jeho 
perspektivně zdynamizované figury na roz-
díl od současníků a jeho napodobitelů nevy-
jadřovaly skutečnou nebo hranou úzkost, 
ale živočišný zájem o život, který sám žil. 

Dnešní pohled umožňuje srovnat a ocenit 
polohy animálního humoru, brilantní práci 
s linií a nevyčerpatelnou schopnost převést 
do výtvarného jazyka konkrétní i abstraktní 
lidské děje.

VÝRAZNÝ PŘEDSTAVITEL 
EXPRESIVNÍ FIGURÁLNÍ MALBY
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56.

Stratil Václav (1950)

Bez názvu
1980
kombinovaná technika, olej, tuš, plátno
60 × 70 cm
sign. PD V. Stratil 80

80 000 Kč

Václav Stratil je nepřehlédnutelnou postavou sou-
časné 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 důkazem. Genealogie tohoto podivného 
sousloví je opředena mýty a domněnkami. Ale 
mezi nejčastěji zmiňovanou verzi patří následující: 
„Václav se při jednom z nočních flámů vracel noční 
Olomoucí domů, když se setkal se ‚společensky unave-
ným’ 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 zahuh-
lání ‚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 konkrétní podobu, na straně druhé tvořil 
převážně díla figurativního charakteru a v opozici 
k této poloze, pod stejným pseudonymem, kreslil 
a maloval i práce nefigurativní.

MALÍŘ, FOTOGRAF 
A KONCEPTUÁLNÍ VÝTVARNÍK
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57.

Ouhel Ivan (1945)

Bez názvu
1. pol. 70. let 20. stol.
olej, plátno
169 × 151,5 cm
sign. na rubu na blindrámu Ouhel

provenience:
• z majetku významné galerie, Praha

180 000 Kč

Ivan Ouhel na výtvarnou scénu nastoupil 
v 70. letech, jeho tvorba však dalece pře-
sáhla generační rozměr. Jeho rané obrazy 
mají těžký, zemitý kolorit, jakoby zkoumaly 
samotné hlubiny země. Ivan Ouhel patří 
už od 70. let vedle Vladimíra Nováka či 
Františka Hodonského mezi nejvýraznější 
koloristy své generace. Zásadní inspirací 
je pro ostravského umělce krajina, její neu-
stálá živost, proměnlivost a dramatické 
děje, které se v ní odehrávají. Ivan Ouhel 
to všechno vnímá a na svých plátnech 
zaznamenává jako určitou stopu paměti. 
Kromě krajiny je Ouhelovým ústředním 
tématem také figura. A právě tato dvě 
témata, figura a krajina, postupem času 
zcela splývají.

SPONTÁNNÍ MALÍŘSKÉ ZÁZNAMY 
TVARŮ A BAREV

162



163



58.

Hložník Vincent (1919–1997)

Bez názvu
1977
tempera, kvaš, karton
48 × 77 cm
sign. PD V. Hložník 77

proveniece:
• zakoupeno od autora

100 000 Kč

Vincent Hložník patří mezi nejvýznamněj-
ší představitele slovenského výtvarného 
umění, generace umělců druhé světové 
války a mladé avantgardy. Albín Brunovský 
ho nazval „očarujúcim zjavom“, který ho zau-
jal svým charismatem. „Keď niekam prišiel, tak 
bolo cítiť, že prišiel niekto…“
Ve své malířské tvorbě Hložník navazoval na 
symbolismus Cypriána Majerníka a na expre-
sivnost a humanismus Kolomana Sokola. 
Námětově nebylo jeho tvorbě nic cizí. Od 
literárně-ilustračních motivů přes každoden-
ní scény ze života až po fantazijní, symbo-
lické a duchovní zápasy. Témata sahají od 

válečných výjevů přes cirkusové scény po 
zobrazení lidí při práci. Soustředil se však na 
vyjádření tíživých životních pocitů. Své dílo 
kategorizoval do výtvarných cyklů. Vytvořil 
cyklus Člověk, Fašismus, Povstání, Transport, 
Atomový teror či sérii maleb Století malomoc-
ných.
Za své dílo získal Vincent Hložník vícero 
prestižních ocenění. Mezi jinými hlavní cenu 
Brightovy nadace na Bienále v italských 
Benátkach (1958), Cenu Cypriána Majerníka 
(1962), Řád Tomáše G. Masaryka (1991) a další. 
V roce 1992 mu udělila mezinárodní porota 
cenu Prix d'honneur za grafiku.

164

OSOBITÉ POJETÍ EXPRESE 
NA POMEZÍ ABSTRAKCE
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59.

Kolářová Běla (1923–2010)

Plavovlasá mulatka
1981
asambláž, korálky, vlasy, koláž
41 × 30 cm
sign. PD monogram B. K. 81, na rubu Běla 
Kolářová Praha 12/5/99

na rubu štítek s popisem, štítek výstavy 
v Národní galerii s popisem a razítko 
MU Olomouc

vystaveno: 
• Galerie výtvarného umění Olomouc, 1997
• Dům umění města Brna, 1997
• Východočeská galerie Pardubice, 1997
• Galerie U Prstenu, Praha, 1998
• Národní galerie Praha, 2006

200 000 Kč

Asambláže autorky naplňovaly v 60. letech 
věcný a civilní program skupiny Křižovatka. 
Také v následujících letech se v jejich 
předmětnosti projevuje síla výpovědi, shr-
nující ženský pohled a životní zkušenost. 
„Vyjadřují“, jak říká Běla Kolářová, „naléha-
vý rozměr obyčejných věcí a jejich potřebnost, 
opomíjenou v našem uspěchaném světě.“ 
Předměty, které každodenně používáme 
a bez rozmyslu odhazujeme, mají v jejích 
pracích překvapivou výmluvnost. „Ač se to 
nezdá, vedou ke vzniku těchto prací často vztek 
a odpor, touha člověka dělat co opravdu chce,“ 
řekla autorka, podle které vyžaduje její pří-
stup k tvorbě především hodně času.
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60.

Šimotová Adriena (1926–2014)

Figura
1980
kombinovaná barevná grafická technika
75,5 × 58 cm
sign. PD Adriena Šimotová 80

28 000 Kč

provenience:
• získáno z ateliéru autorky v 90. letech 
• soukromá sbírka moderního umění, Praha
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Rudolf Valenta patří mezi přední představite-
le českého konstruktivistického umění. Jeho 
výtvarné názory se začaly formovat v šede-
sátých letech. Již okolo roku 1965 se začala 
Valentova tvorba soustředit na promyšle-
nou, matematickou organizaci a geometric-
kou stavbu díla. Počátkem osmdesátých let 
rozvíjí Valenta nový razantní grafický cyklus 

nazvaný Nová geometrie. Z tohoto období je 
i zde hodnocené dílo. I nadále se zde setká-
váme s tím, co je společné vší Valentově 
tvorbě, a sice se střídmým zájmem o mono-
chromatičnost s puristicko striktním sděle-
ním pomocí lapidárních černých linií na bílé 
ploše.

61.

Valenta Rudolf (1929)

Bez názvu
1986
koláž, skládaný karton, kresba tužkou
65 × 96 cm
sign. PD R. Valenta 86

16 000 Kč



172

Jan Koblasa patří bezesporu mezi klíčové 
osobnosti českého poválečného umění. 
Zvládl mistrně nejrůznější sochařské i malíř-
ské techniky a vyznačoval se mimořádnou 
citlivostí k povaze použitého materiálu. Jeho 
trvalý dialog s hmotou, filosofické vnímání 
světa a nelehké osobní osudy vedly k vytvo-
ření děl s hlubokým myšlenkovým obsa-
hem. V kontextu doby, v níž české moder-
ní umění bylo zasaženo sérií dramatických 
dějinných zvratů a zároveň konfrontováno 
s odlišnými výtvarnými tendencemi západ-

ního světa, je cenné zejména jeho literární 
svědectví o subjektivních pocitech uměl-
ce i době samotné. Jeho aktivní angažova-
nost v radikálních uměleckých skupinách 
přispěla nemalou měrou k rozvoji našeho 
moderního umění, a to i přes krajně nepří-
znivé podmínky socialistickými ideologiemi 
poznamenané doby.
Nabízené dílo je typickým představitelem 
autorovy tvorby z období druhé poloviny 
sedmdesátých let. 
Výstavě Koblasovy nově vzniklé expresivní 
tvorby organizované Galerií Dürr v prestižní 
mnichovské Villa Stuck dominoval tehdy asi 
tucet objektů, sestávající z maleb na kar-
tónu, na přeližce, či na plátně, které byly 
umístěny v hloubce na zadní straně černých 
zasklených kazet. Všem dílům bylo společné 
téma jakéhosi apokalypticky působícího reje 
změti postav a mraků připomínajících orga-
nické tvary. Tyto velmi působivé asambláže 
diváka zneklidňují nejen svojí elektrizující 
malbou, ale také originální formou autorské 
adjustáže a nabízený obraz se navíc z řady 
vymyká ojedinělým použitím modré barvy 
vnitřku asambláže, nikoliv neprávem připo-
mínajícího jakýsi oltář.
Jedná se o reprezentativní dílo zásadního 
autora naší poválečné scény, které bylo 
mnohokrát vystavováno a donedávna tvoři-
lo součást významné zahraniční sbírky.

62.

Koblasa Jan (1932–2017)

Das blaue Tanztheater
1977
akryl, koláž, karton, deska, autorská adjustace
82 × 68 cm
sign. na rubu monogram JK 77

na rubu štítek s popisem díla

65 000 Kč
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63.

Kmentová Eva (1928–1980)

Ruce, Ústa / Ústa, Prsty
1967
2× oboustranný kovový reliéf
44 × 42 / 45 × 41 v. 145 cm
sign. 2× ze strany Eva Kmentová

provenience:
• významná sbírka moderního umění, Severní Morava

publikováno:
• Eva Kmentová – In Memoriam, Jazzová sekce, Praha, 1982

220 000 Kč

Eva Kmentová patří k jedněm z nejvýznam-
nějších poválečných sochařek v Čechách.
Její dílo otevřelo pro české umění téma 
tělesnosti v jiných podobách, než jaké byly 
dříve běžné. Důležitý je pro Kmentovou 
dotyk s tělem, haptické vnímání, zraňo-
vání a fragmentarizace. Téma tělesnos-
ti bylo pro autorku nejikoničtější právě 
v šedesátých letech. Z této doby pochází 
i zde hodnocené dílo. Hlavním modelem 
autorčiných děl bylo vlastní tělo a figury 
rodinných příslušníků. Tvorba této význam-
né sochařky byla zastoupena na mnoha 
významných zahraničních výstavách, byla 
prezentována od Berlína až po New York.

Z výstavy v Galerii V. Špály na podzim 1967
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64.

Boudník Vladimír (1924–1968)

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

provenience:
• soukromá sbírka moderního umění, Ostrava

180 000 Kč

Posuzovaná matrice Narušená krajina je ori-
ginálním, vývojově důležitým a sběratelsky 
velmi vzácným dílem Vladimíra Boudníka, 
jednoho z nejvýznamnějších výtvarníků 
tvořících v druhé polovině dvacátého sto-
letí, jehož široká, mnohovrstevnatá a vnitřně 
koncentrovaná práce se stala nosnou osou 
vývoje soudobého českého umění.

TVŮRCE MANIFESTU 
EXPLOSIONALISMU
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65.

Kučerová Alena (1935)

Následující
1994
perforovaný plech, plaňky
74 × 98 cm
sign. na rubu Alena Kučerová 1994, na štítku Alena Kučerová 1994

na rubu název díla a dedikace autorkou a autorský štítek s popisem díla autorkou

190 000 Kč

Jméno Alena Kučerová patří k významným 
pojmům českého umění od počátku šede-
sátých let 20. století. Již její perokresby z let 
1959–1961 naznačily autorčino pozdější 

směřování ke konstruktivnímu výtvarnému 
projevu. V druhé polovině šedesátých let 
se Kučerová věnovala tisku barevných listů, 
jejichž expresivitu a intenzivní chromatiku 
lze považovat za mimořádnou. Kromě tisků 
vytvářela Alena Kučerová i perforované 
plechové matrice, které sama považuje za 
těžiště celé své tvorby. V pozdějších letech 
některé své matrice adjustovala do expresiv-
ních rámů. I zde představované dílo je toho 
důkazem, kdy do hrubě opravovaných klád 
a prken vložila své dílo. Co se námětu týče 
inklinovala Kučerová k těm, z nichž vyzařu-
je radost a štěstí, velmi často zachycovala 
harmonickou krajinu. Zde hodnocená práce 
Následující je příkladem poetické a harmo-
nické tvorby této výjimečné autorky.
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MISTRNÁ KOUZELNICE 
S PLECHEM
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66.

Kyncl František (1934–2011)

Bild XII. (Raumstruktur)
1975–1976
olej, plátno, překližka
120 × 120 cm
sign. na rubu 1975-76 F. Kyncl

na rubu název díla autorem

170 000 Kč

V roce 1968 František Kyncl opouští oku-
pované Československo a od roku 1969 
žije v Düsseldorfu, kde studuje na tamější 
Akademii výtvarných umění. Už během stu-
dia se stává součástí düsseldorfské umělecké 
scény, která v té době patřila k nejradikálněj-
ším uměleckým hnutím celé západní Evropy. 
Autorovy konstrukce slepované ze špejlí či 
bambusových tyčinek představují přes zřej-
mý geometrický fundament nepřehlédnu-
telné záznamy organického růstu se všemi 
drobnými nepravidelnostmi a možnostmi 
nekonečného pokračování do prostoru. 
František Kyncl velkou část svých děl nazýval 
strukturami, ať se jedná o prostorové objek-
ty z dřevených tyčinek, anebo o jemné kres-
by tuší, či o pozdější řadu tzv. Monostruktur, 
tedy plastických otisků do ručního papíru. 
Nabízené dílo představuje vynikající příklad 
autorovy interpretace prostorové struktury 
v dvourozměrné ploše závěsného obrazu 
se záměrnou nebarevností díla, téměř hra-

ničící až s minimalistickou monochromií. 
Kyncl u několika těchto svých děl zvolil bílou 
akrylovou barvu, kterou postupně maloval 
geometrické obrazce struktur na několik 
překrývajících se vrstev poloprůhledného 
materiálu a tím docílil jakési emanace malby 
na různých místech obrazu, které vznika-
ly náhodně prosvítáním většího množství 
nanesené barvy. Bílá místa se strukturou se 
na obraze střídají s šedými místy docílenými 
nanesením většího množství lepidla, spoju-
jícího jednotlivé vrstvy mezi sebou, a tak se 
malíři podařilo vytvořit mimořádné a mys-
ticky působící dílo. Náhodná nepravidel-
nost prosvítajících struktur a téměř čalou-
nění obrazu připomínající nalepené vrstvy 
evokují určitou podobnost s díly Gottharda 
Graubnera, který rovněž v Düsseldorfu žil 
a tvořil. Obdobných obrazů vzniklo jen 
několik a ty jsou pevnou součástí sbírek 
konkrétního umění v Německu a Švýcarsku, 
včetně renomované kolekce německého 
výrobce luxusních automobilů.
Vzhledem k tomu, že žádná kompletní sbír-
ka českého poválečného umění není bez 
zastoupení Františka Kyncla úplná, a hlavně 
k faktu, že se jedná o skutečně kvalitní, mno-
hokrát v Německu vystavované a ojedinělé 
dílo, lze bez nadsázky dražbu Obrazu XII. 
nazvat výjimečnou příležitostí. 
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67.

Přibyl Lubomír (1937)

Bez názvu
1977
kombinovaná technika, provaz, deska, 
autorská adjustace
127 × 99 cm
sign. na rubu autorské reliéfní razítko 
Přibyl 1977

150 000 Kč

Na výtvarnou scénu nastoupil Lubomír 
Přibyl na přelomu padesátých a šedesátých 
let, kdy se v našem prostředí plně rozvinula 
strukturální abstrakce. Subjektivitu a existen-
ciální tíhu informelního projevu však Přibyl 
nepřijal. Nalezený materiál nevnímal jako 
hmotu, kterou je třeba vrstvit, hníst, zraňovat 
zásahy a naplňovat dramatem člověka, ale 
naopak jej využíval jako prostředek přímého 
vyjádření a objektivizace výtvarné tvorby. 
Tím se přibližoval uvažování mezinárodní 
skupiny Zero a v českém prostředí umělcům 
soustředěným kolem skupiny Křižovatka.
Od poloviny šedesátých let pracuje Lubomír 
Přibyl se systémy šňůr. V nich umělec provr-
tává podkladovou plochu v předem stano-
veném systému a jednotlivými otvory pro-
vléká šňůry tak, aby výsledná textura vytvá-
řela dojem třetí dimenze. Vzniklý prostor je 
buď velmi jednoduchý, budovaný lomenými 
a zhuštěnými diagonálami či prostorovými 
plány, nebo naopak komplikovaný, vyrůs-
tající z řezů a posunů trojrozměrných těles 
jako jsou zkosené hranoly nebo prostupu-
jící se jehlany. V této souvislosti je nutné 
zmínit taktéž oblast časoprostorových kon-
figurací, ve kterých je programově temati-
zováno nejen iluzivní ztvárnění prostoru, ale 
také pohybu sledovaného otáčením útvarů 
a forem.
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V roce 1958 se Jan Kubíček seznamuje 
s Vladimírem Boudníkem a dalšími předními 
umělci. Stává se členem výtvarných skupin 
(například Křižovatka, později Klub konkre-
tistů) a účastní se důležitých kolektivních 
výstav (lze uvést projekt Nová citlivost v roce 

1968). V této době, na konci padesátých let, 
se pod vlivem tehdejšího informelu začíná 
zabývat litými laky, strukturální abstrakcí 
a kresbami s kaligraficky působícími zázna-
my. V letech 1962–1964, po přestěhová-
ní z Kolína do Prahy, se již naplno věnuje 
monotypům a kolážím s fragmenty nápisů 
s písmovými znaky, které jsou základní polo-
hou jeho pozdější tvorby. V tomto lettristic-
kém období dochází již k radikální minimali-
zaci písmového znaku. 
Nabízené dílo z let 1965–1970 patří do vůbec 
prvního Kubíčkova cyklu seriálního řaze-
ní, dělení a fázování. Jedná se o tzv. „hard 
edge“ obraz, kdy se písmena proměnila 
v pouhý vizuální tvar zbavený sémantického 
významu. Hlavní roli mezi písmeny hraje 
pro Kubíčka litera „L“. S tou autor vytvoří 
v následujících letech nejedno překvapivé 
konstruktivní představení: přidělí mu různé 
logické pozice, které bude měnit, posouvat 
a spojovat. 

68.

Kubíček Jan (1927–2013)

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

na rubu popis díla autorem a štítek s popisem díla

provenience:
• Galerie moderního umění, Kranenburg

220 000 Kč
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UMĚNÍ  
RADIKÁLNÍ ABSTRAKCE
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Kolíbalovu tvorbu téměř od počátku provází 
zájem o geometrické řešení hmoty a pro-
storu. Jeho sochy a objekty jsou charakteri-
stické užitím minimálních prostředků, avšak 
jejich výpověď je značná. Výstižně nazval 
jeho dílo kritik Tomáš Pospiszyl, když hovoří 
o Kolíbalovi jako o tvůrci „emocionální geo-
metrie“. Autorova tvorba není totiž výrazově 
chladná: je založena na vnímání komple-
mentarity protichůdných hodnot, jako jsou 
stabilita a labilita, řád a chaos, trvání a pomí-
jení, vznik a zánik. Kolíbalovo dílo je tak 
zrcadlem jeho osobních emocí, vyvolaných 

okolním světem a společností. Svým dílem 
se dotýká základních transcendentních hod-
not lidského života. 
Po roce 2000 se Kolíbal vrátil k některým 
principům a formám, kterým se věnoval již 
dříve: vznikají cykly s názvy Černé reliéfy, 
Bílé reliéfy a Šedé reliéfy. Právě zde předsta-
vované dílo Šedý reliéf z roku 2016 je dílem 
Kolíbalových takzvaných Geometrických cvi-
čení. Je spojením několika autorových zkuše-
ností: kresebnosti Bílých reliéfů s iluzivní hrou 
se skutečností, známou z Kolíbalovy tvorby 
sedmdesátých a osmdesátých let.

69.

Kolíbal Stanislav (1926)

Šedý reliéf
2016
asambláž, desky, kov, kresba tužkou
63 × 61 cm
sign. na rubu Kolíbal 2016

na rubu autorem přípis BXVII

provenience:
• galerie moderního umění, Mnichov

210 000 Kč

EMOCIONÁLNÍ 
GEOMETRICKÁ CVIČENÍ
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Naprostý solitér české abstrakce a velmi radi-
kální autor Milan Grygar si své pevné místo 
na mezinárodní umělecké scéně vydobyl 
svou ojedinělou syntézu malířského projevu 
s hudebním vjemem. V šedesátých letech 
objevil zvukové aspekty při vytváření svého 
díla a od toho okamžiku se propojení výtvar-
na a zvuku staly pro Grygara příznačné.
Hudebnost Grygarových černých obrazů 
z osmdesátých a devadesátých let je méně 
explicitní, nicméně stále přítomná. Zde hod-
nocené dílo je variací jednoho z pláten cyklu 

Polemika se čtvercem z roku 1988, který nese 
podtitul Sedm obrazů pro zvukovou realizaci. 
Přímky v obraze podle Hany Larvové, autor-
ky Grygarovy monografie z roku 2009, vyja-
dřují světlo a směr autorova pohybu v čase.
Grygar tato plátna vytvořil v řadě identic-
kých formátů. V některých případech jsou 
koncipovaná jako vizuální propozice pro 
možnou hudební interpretaci. Tvoří tak 
nekonečné zvukové pole, kdy se zvuk zpří-
tomňuje skrze subtilní lineární prvky nebo 
geometrické obrazce.

70.

Grygar Milan (1926)

5/Zdroj
1991–1992
akryl, plátno
45 × 45 cm
sign. na rubu na blindrámu Milan Grygar 1991-92

na rubu na blindrámu název díla autorem

210 000 Kč

POLEMIKA  
S ČERNÝM ČTVERCEM
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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 dosvědčují, že 
i v českém prostředí narůstal výtvarný feno-
mén, aktuální i v mezinárodním kontextu. 
Jan Wojnar je známý především pro své 

naprosto originální dílo, cyklus Přesýpacích 
básní, které začal vytvářet od roku 1968. 
Věnoval se i takzvaným Mřížkovým 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.

71.

Wojnar Jan (1944–2014)

Igelitová báseň
1971
asambláž, igelit, polystyren, rám
47,5 × 49,5 cm
sign. na rubu na štítku Wojnar 71

provenience:
• významná sbírka moderního umění, Ostrava

70 000 Kč
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V DUCHU  
VÝTVARNÉ POEZIE
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Prostor je pro Jiřího Hilmara základním prin-
cipem tvorby. Dodnes považuje matema-
tickou přesnost a geometrii za zákonitost, 
k níž jeho tvorba dospěla. Pro jeho díla je 
typický formát čtverce, který sám označuje 
za „nejjednodušší geometrický obrazec, jehož 
anonymní forma poskytuje výtvarníkovi velkou 
míru svobody.“
Jiří Hilmar na sebe, poprvé ve volné tvorbě, 
upozornil v šedesátých letech sérií optických 
reliéfů, díky nimž jej lze řadit mezi nejvý-
znamnější op-artové umělce.
Hilmarovy proslulé papírové reliéfy jsou 
naprosto precizní. Autor skládal v různých 
kompozicích proužky papíru do rozměrných 
čtvercových rámů. Začal s bílou barvou, 
jednobarevnost postupně nahradily kruhy 
a kroužky červené, modré a černé. Jeho 
struktury oplývají nádhernými optickými 
kvalitami. Lze říci, že estetické kouzlo geo-
metrie prozkoumal Jiří Hilmar do všech kom-
binací, do všech záhybů reliéfního prostoru.
Je pozoruhodné, s jakou vytrvalostí autor 
tyto papírové reliéfy tvořil. Kružítkem rýsoval 
kruhy a posléze každý precizně, dokonale 
vybarvil temperou. Přičemž nejsou znatelné 
žádné přesahy, ani tahy štětce. Dílo je tak mis-
trovské nejen pro svou originalitu, ale rovněž 
pro své perfektní technické provedení.

72.

Hilmar Jiří (1937)

Quer (napříč)
1970
optický reliéf, asambláž, tempera, autorsky 
adjustováno
100 × 100 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 70, na štítku Hilmar 
Jiří

na rubu autorský štítek s popisem díla

350 000 Kč
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73.

Wojnar Jan (1944–2014)

Přesýpací báseň
2009
asambláž, guma, písek, autorský rám
50 × 50 cm
sign. na rubu na štítku Wojnar 2009

na rubu autorský štítek s názvem díla

provenience:
• získáno z výstavy autora

120 000 Kč

Když se Jan Wojnar v první polovině 60. let 
rozhodoval, kterou z možných cest vizuálního 
umění se vydá, vybral si záměrně tu méně 
divácky atraktivní, těžší a nevděčnější. Zvolil si 
cestu, která vedla skrze exaktní racionální vizu-
ální kreace, v nichž prozkoumával dialektickou 
vztahovost a vzájemnou závislost a souvis-
lost jednotlivých přírodních, materiálových 
či jiných realit. Od roku 1967 začal vytvá-
řet monochromní bílé obrazy-reliéfy, blížící 
se svým zaměřením pozicím nové citlivosti. 
Autor v nich zkoumal vztahy mezi mono-
chromní plochou a reliéfními, často čistě geo-
metrickými útvary na ni aplikovanými.
Jednou z důležitých poloh jeho tvorby byly 
Přesýpací básně. Vznikaly od roku 1968. Autor 
v těchto zasklených schránkách zkoumal 
vztah mezi černou, reliéfně (ornamentálně) 
pojednanou plochou a jejím zakrytím bílým 
práškem (cukr, písek). Jedná se o typickou 
podobu tzv. otevřených děl, kdy výsledný tvar 
dává dílům sám divák tím, jak s nimi manipu-
luje a v závislosti na své vůli a v rámci daných 
omezení je mění. 
 Martin Mikolášek
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Cyklus Vladimíra Merty Velký finanční skan-
dál byl poprvé představen v únoru roku 
1992 v pražské Galerii Behémót. Jedná se 
o cyklus jedenácti rozměrných desek prove-
dených technikou enkaustiky a doplněných 
o československé desetihaléře a americké 
centy. Petr Rezek, ve svém úvodním slově 
k Mertově výstavě, uvažuje nad tím, jak si 
vysvětlit zapojení desetihaléřů a amerických 
penny do díla, jež je nejen výtvarné, ale 
přímo malířské? Uvádí: „Enkaustika dovolí 
lomit barevnost, umožňuje prosvítat spodním 
vrstvám, prozařovat barevnému sedimentu. 
Tím jsou zároveň vrstvy sedimentu ztlumeny, 
podány měkce, řekl jsem s něhou. Podobně 
Merta zachází s barvou i v jiných technikách. 
A pracuje tak i s měnou. Měna zapojená do 
barevného členění pak není oslovena z hlediska 
finančního, sociálně-kritického – a přesto pod-
léhá. Měna způsobuje změkčení, ztrátu tvrdosti. 
To vše přes barevnost. (…) Malovaná mince 
tady znamená: jako by z mince byla sňata 
slupka a byl odkryt barevný sediment. Zaráží 
pak barevnost, v principu měkká. Měna je vlast-
ně měkká, protože se ukázala být barevnou 
popsaným způsobem.“

74.

Merta Vladimír (1957)

Velký finanční skandál – Klanění
1992
kombinovaná technika, enkaustika, asambláž, mince, překližka
215 × 125 cm
sign. UD na autorském štítku Vladimír Merta

UD na autorském štítku název díla

z cyklu Velký finanční skandál

180 000 Kč
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75.

Pištěk Teodor (1932)

Stavba č. 2
1995
olej, plátno
200 × 250 cm
sign. na rubu Theodor Pištěk 1995

na rubu etiketa výstavy Galerie Zdeněk Sklenář

provenience:
• do roku 2018 majetek autora

publikováno:
• Theodor Pištěk, monografie autora, str. 268–269
• Theodor Pištěk – ecce homo, kniha vydaná NG v Praze, str. 130

vystavováno:
• Galerie Zdeněk Sklenář, 9. 12. 2017 – 3. 2. 2018
• Theodor Pištěk, Galerie Václava Chada, Zlín, 19. 5. – 18. 8. 2017
• Veletržní palác, Národní galerie v Praze, 26. 9. 2012 – 6. 1. 2013
• Prostory 90’, Galerie Pecka, 26. 11. – 19. 12. 2003
• Městská knihovna, GHMP, 25. 9. 1997 – 5. 1. 1998

2 900 000 Kč
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Posuzovaný obraz Stavba č. 2 je originálním, 
muzeálně monumentálním, vizuálně nesmír-
ně sugestivním dílem Theodora Pištěka, mis-
tra naprosté dokonalosti formy, fascinova-
ného technickými „zázraky“ a rytmem sou-
časného života, autora, který ve svém díle 
zasáhl a zasahuje do různých uměleckých 
oblastí a překračuje jejich hranice. Využívá 
široké spektrum výrazových prostředků od 
senzuálně iluzivních po abstrahované znaky. 
Svět vnímá a interpretuje v polaritě jevů 
skutečných a zdánlivých, v jejíž rozpornosti 
se posouvají jejich významy. Nepřestává se 
zaujetím sledovat objevy vědy, které řadí 
k zásadním podnětům svého uměleckého 
myšlení. 
Pištěk patří ke „ztracené“ generaci, která 
v Čechách zažila jen krátké chvíle svobo-
dy. Přesto však dokázal, stejně jako řada 
dalších výrazných osobností, rozvíjet i přes 
nejrůznější překážky své umění, a to jak 
v kostýmních návrzích pro film, díky nimž 
se stal známým nejširší veřejnosti, tak ve 
volné tvorbě, jež se svou kvalitou jako jedna 
z mála v českém kulturním prostředí vřadila 
do mezinárodní proto-postmoderní vlny.
Theodor Pištěk se narodil roku 1932 v Praze 
v umělecké rodině, jeho rodiči byli herci 
Theodor Pištěk a Marie Ženíšková, pradě-
dečkem malíř František Ženíšek, příslušník 
generace Národního divadla. Mladý Pištěk 
navštěvoval nejprve Vyšší školu uměleckého 
průmyslu v Praze, v letech 1952–1959 pak 
studoval na Akademii výtvarných umění 

v ateliéru Vratislava Nechleby. Čestný rok 
strávil v ateliéru Antonína Pelce. Na Akademii 
se seznámil s Hugo Demartinim, Bedřichem 
Dlouhým, Janem Koblasou, Jaroslavem 
Vožniakem a Karlem Neprašem, s nimiž 
navázal celoživotní přátelství. V roce 1959 ho 
filmový režisér František Vláčil oslovil ke spo-
lupráci na filmu Holubice, pro který Pištěk 
kromě výtvarné spolupráce vytvořil také 
kostýmy. Od té doby se podílel jako výtvar-
ník na více jak stovce filmů. Svou první samo-
statnou výstavu měl v roce 1960 v pražském 
Filmovém klubu. V roce 1962 došlo k zalo-
žení recesistického sdružení Paleta vlasti, 
jedním z jehož prezidentů se Pištěk později 
stal. Vytvořil kostýmy pro vrcholné filmy 
Františka Vláčila Markéta Lazarová a Údolí 
včel (1967). Na Expo 1967 v Montrealu spo-
lupracoval na výtvarném řešení výstavy 
Člověk a jeho svět. V letech 1972 a 1973 byl 
nominován do československého reprezen-
tačního družstva pro automobilové závo-
dy na okruzích (od roku 1950 byl členem 
Autoklubu). Roku 1977 se úspěšně zúčastnil 
9. mezinárodního festivalu malby v Cagnes-
-sur-Mer. Za kostýmní návrhy k filmu Miloše 
Formana Amadeus (1984) obdržel Oscara, 
cenu Americké filmové akademie. Za kostý-
my k Formanově filmu Valmont (1989) získal 
nejvyšší francouzskou filmovou cenu César. 
Po zvolení Václava Havla prezidentem navrhl 
uniformy Hradní stráže. V roce 1990 inicioval 
založení Ceny Jindřicha Chalupeckého, jako 
spoluzakladatele oslovil prezidenta Václava 
Havla a výtvarníka a básníka Jiřího Koláře. 
V roce 1993 se uskutečnila jeho rozsáhlá 
výstava v Alšově jihočeské galerii v Hluboké 
nad Vltavou, roku 1997 pak v Galerii hlav-
ního města Prahy v Městské knihovně. Za 
dlouhodobý umělecký přínos v oblasti kine-
matografie obdržel v roce 2004 cenu Český 
lev. Jako jediný Čech byl zařazen na výstavu 
East of Eden v Ludwig Museum v Budapešti. 
U příležitosti autorových osmdesátin uspo-
řádala v roce 2012 Národní galerie v Praze 
jeho retrospektivu.
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Pištěkův vstup na výtvarnou scénu v první 
polovině šedesátých let představovaly asam-
blážové objekty, v nichž se přiblížil estetice 
francouzského hnutí „Nouveau Réalisme“. 
V polovině sedmdesátých let se začal věno-
vat malbě. Stal se naším ústředním předsta-
vitelem hyperrealismu. Technická virtuozita 
však u něj hraje roli jen jako jedna z podmí-
nek tvorby. V jeho obrazech se prostupuje 
několik plánů, prolínají se tu rozdílné časy 
nebo dokonce epochy, věčná témata pří-
rody s pomíjivostí všeho, o co usiluje naše 
společnost. 
Kromě fotorealistické, figurální malby lákala 
autora od sedmdesátých let též abstrak-
ce, rozvíjející geometrické tvarosloví. 
Posuzovaný obraz Stavba č. 2 patří k této 
fascinující linii Pištěkovy tvorby, v níž pracuje 
s jazykem geometrie, pohrává si s prosto-
rem a jeho iluzí. Zachycuje „vyprázdněná“, 
opuštěná místa bez děje. Jako by se vzdá-

leně upomínal i na svůj zážitek z dětství: 
„Jako malý kluk, asi desetiletý, jsem šel v neděli 
Prahou. To nebylo jako dneska. Ráno jsem 
nepotkal ani člověka. Totálně opuštěné město. 
Když jsem se díval průsekem domů, lomil se 
horizont a nad ním jako by něco končilo a byla 
jen obloha“, říká Pištěk. 
V posuzovaném díle autor vychází ze stu-
dií prostorových vztahů simulovaných na 
obrazovce počítače. „Vyvolanou iluzi ve dvou 
dimenzích násobí a zároveň popírá šalebným 
dojmem hmatatelného objemu, který vystupu-
je z plochy nebo vede liniemi do hloubky obra-
zu, aby překvapivě ztratil stín a z konkrétnosti 
se proměnil v abstraktum.“ (J. Šetlík)
Na výstavě v Galerii hlavního města Prahy 
roku 1997 vytvořil Pištěk dokonce trojroz-
měrné analogie obrazů z tohoto cyklu – 
několik instalací, jejichž porovnání nabízelo 
pozoruhodné alternativy v interpretaci pro-
storu ve vztahu iluze a reality.
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76.

Malich Karel (1924)

Spatřil jsem hlavu
1989
barevný pastel, papír
101 × 73 cm
sign. na rubu K. Malich 1989

na rubu název díla autorem

250 000 Kč

Největší část Malichova díla od 80. let tvoří 
barevné pastely a kresby, jež vycházejí 
z vnitřních vizí autora i z archetypální obra-

zové tradice (Sdýchávání se s vesmírem, 1981; 
Krajina s trhlinou v prostoru, 1981).
Malichovo dílo nemá v dějinách českého 
moderního umění srovnání. Je jedinečné 
a zároveň osamělé.
Jeho inspirace vychází z přírody a vrcholí 
v nekonečném kosmu. Zde nachází energii, 
kterou kresebně či graficky zaznamenává 
pomocí siločar a doplňuje o osobní prožit-
ky světla a barev. 

OSAMĚLÝ VIZIONÁŘ 
MODERNÍHO UMĚNÍ
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77.

Lamr Aleš (1943)

Evangelidy
1987
olej, plátno
170 × 145 cm
sign. na rubu A. Lamr 87

na rubu název díla autorem

70 000 Kč

Začátky umělecké tvorby Aleše Lamra spa-
dají do období šedesátých let, kdy se jako 
jeden z prvních u nás věnoval české podobě 
pop-artu a op-artu. V období normalizace se 
jeho barevné vize oduševňují a jeho životní 
postoj se zásadně proměňuje. Nalézá cestu 
k víře a svou tvorbou oslavuje zázrak boží-
ho stvoření. Neúnavně tvoří nová a nová 
plátna, ve kterých gejzíry barev vyznává svůj 
vztah k životu, světu a vesmíru kolem sebe. 
Tuto metodu s úspěchem používá k novým 
malířským úvahám o vztahu chaosu, náhod 
a hrozeb života. V kosmicky motivované 
duchovní syntéze si nová problematika stav-
by malířského díla otevírá cestu k objevným 
myšlenkovým hloubkám obrazu.

V sedmdesátých a na počátku osmdesá-
tých let psal Aleš Lamr významnou kapitolu 
evropské nové figurace. V duchu tehdejší 
politické i kulturní atmosféry doma jí dával 
příznačnou hravě groteskní podobu. Nebylo 
mnoho těch, kdo v letech okupační bez-
naděje zřejmě cílevědomě otevírali prostor 
obrazu spontánní hře s tvary vezdejšího 
světa, kdo do obrazu vnesli radost z volného 
bílého prostoru, jako by chtěli nejen při živo-
tě udržet, ale i dále rozvinout optimismus 
osvobozujícího dění konce šedesátých let. 
Navzdory době a zřejmě i v souladu s hes-
lem, které si jako poznámku Aleš Lamr vepsal 
do jedné z nejranějších kreseb – „Duch vane, 
kam chce“.

„DUCH VANE, 
KAM CHCE“
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Milan Knížák svými aktivitami zasahuje do 
mnoha uměleckých oborů. Pro pochopení 
jeho tvorby je důležité, že v mnoha přípa-
dech pracuje v několika oborech souběžně. 
Tak mohou vznikat velmi hluboká a interpre-
tačně pozoruhodná díla.
Zde hodnocená práce Neomalevič z roku 
1989 pochází ze soukromé sbírky v Modeně. 
K období konce osmdesátých let se sám 
Knížák vyjádřil slovy: „V druhé polovině 80. let 
jsem maloval řadu rozměrných obrazů (větši-

nou 175 × 300 cm). Používal jsem téměř všech-
ny malířské prostředky obvyklé v abstraktním 
malířství 20. století, jen jsem je záměrně bana-
lizoval. Především změnou měřítka (zvětšením) 
a zjednodušením rukopisu. Záměrně jsem pou-
žil řadu až plytkých schémat a spojoval způso-
by malby z různých časových období v nové 
celky. Obrazy vznikaly většinou velmi rychle, ale 
po intenzivní intelektuální spekulaci. Jsou deko-
rativní, někdy trochu agresivní, a to především 
tam, kde jsem použil fluoreskující barvy.“

78.

Knížák Milan (1940)

Neo Malevič
1989
akryl, plátno
100 × 80 cm
sign. na rubu Milan Knížák

na rubu název díla a nečitelný popis autorem

provenience:
• soukromá sbírka FLUXUS, Modena

publikováno:
• katalog Neo Knizak, Fondazione Mudima, Milano, 1991, str. 57

90 000 Kč

PROCES TVOŘENÍ  
INTELEKTUÁLNÍ SPEKULACÍ
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79.

Merta Jan (1952)

Muž bez vlastností II
2016
olej, plátno
160,5 × 145,5 cm
sign. na rubu 2× Jan Merta 2016

na rubu název díla autorem

vystavováno:
• Galerie Rüdiger Schöttle, Mnichov, 2018

publikováno:
• Lenka Mertová, Jan Merta – 70 % umělce, 30 % tramvajáka, Galerie Zdeněk Sklenář, 2018

650 000 Kč

Jak blízko jsou si Mertovy výtvarné projevy 
s jeho osobními prožitky či zážitky, je často 
až překvapivé. Mertovo nacházení vztahu 
mezi osobním projevem a neosobní formou 
je zřejmé právě v jeho portrétech. V díle Muž 
bez vlastností II Merta ztvárňuje fiktivního 
muže bez vlastností, u nějž úřednický líme-
ček symbolicky zastupuje říši vlastností bez 
muže spojenou s touhu po úspěchu a moci. 
Podobnou sílu jako v tomto díle můžeme 
spatřovat i v Mertově rembrandtovském 
cyklu. Všechna díla Jana Merty mají svůj 

původ v konkrétním příběhu a jeho práce 
je natolik vázána na osobní prožitek, že by 
ji s odhledem bylo možno chápat i jako 
vizuální záznamy událostí, zážitků, vzpo-
mínek a reminiscencí na osoby, předměty 
a místa. Každý nový obraz je tak pro něj 
reprezentací soukromé výpovědi. Ve většině 
případů autor vybírá jako náměty svých 
maleb, kreseb a objektů předměty a reá-
lie na okraji běžné pozornosti, které jsou 
však pro něj osobně velice podstatné. Jejich 
vytržením z původního kontextu a volným 
zpracováním jim přisuzuje zcela nový obsah 
a svoji osobní ikonografii. Ryzí podstata 
zdánlivě všedních předmětů demonstrova-
ná v monumentálním měřítku za užití neob-
vyklých prostorových konstrukcí a abstraho-
vaných tvarů dodává Mertovým obrazům 
zvláštní napětí. To je v některých případech 
ještě umocněno rafinovaným užitím svět-
la a atypicky řešeným vztahem předmětu 
a plochy, kdy je zdůrazněním pozadí využita 
iluzivní perspektiva.
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80.

Kokolia Vladimír (1956)

Západ slunce na Rodeo Beach 
1993
olej, plátno
146 × 160 cm 
sign. na rubu Kokolia / 1993

na rubu název díla autorem

340 000 Kč

Záběr činností Vladimíra Kokolii je mimořádně široký, přede-
vším se však věnuje malbě, kresbě a grafice. 
V druhé polovině osmdesátých let se soustředí na abstraktní 
malbu, do níž promítá i bohatou ornamentiku svých kreseb. 
Maluje slabou, rozředěnou barvou. Plochu obrazu často 
dělí do určitých rytmických celků, jejichž elementy takřka 
vždy vycházejí z předmětného světa. Ať je však námětem 
Kokoliových obrazů cokoliv, často se předmět stává na první 
pohled nečitelný, neboť jej zobrazuje v plynoucím čase 
a z mnoha úhlů. To je znát i na hodnoceném díle z roku 1993, 
Západ slunce nad Rodeo Beach, kdy z mnoha úhlů zachytil 
Kokolia odraz slunečních paprsků na hladině oceánu.

LAUREÁT CENY 
JINDŘICHA CHALUPECKÉHO
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81.

Skála František (1956)

Dobíječka
1992
objekt, dřevo, držadlo
18 × 67 × 13 cm
sign. zespodu František Skála

55 000 Kč

Pro práci umělce Františka Skály je signifikantní permanentní 
mystifikace a řemeslná zručnost pojící se s citlivostí pro zvo-
lený materiál. Z kombinace přírodních a umělých mate riálů 
vytváří objekty, jimiž doplňuje svůj rozrůstající se kabinet 
kuriozit, které jsou součástí jím vyfabulované historie a pří-
běhů. Skálova tvorba vyniká hravostí a nadhledem, který se 
objevuje i v jeho ilustracích a autorských knihách, stejně jako 
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v hudební produkci uskupení Finský barok či Tros sketos a per-
formativně-teatrálních aktivitách tajného bratrstva B. K. S. 
Tvorba Františka Skály se často svým charakterem i způsobem 
instalace podobá muzeálním exponátům a nejinak je tomu 
v případě díla Dobíječka, v němž Skála pomocí sugestivně 
působící kombinace materiálů dřeva a pojistkového chrániče 
vytváří jedno ze svých dalších mystifikujících děl.
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82.

Kovanda Jiří (1953)

Útěcha
1989
olej, plátno
105 × 105 cm
sign. na rubu J. Kovanda / 1989

na rubu popis díla autorem

provenience:
• soukromá sbírka moderního umění, Blansko

vystaveno:
• Příznivý okamžik, Galerie MXM, Praha, 1998
• První Kovandova retrospektiva, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha, 2006
• Galerie Krobath Wimmer, Wien, 2007

publikováno:
• Edit Jeřábková, Jiří Kovanda, 2010

380 000 Kč

V sedmdesátých letech se Jiří Kovanda přidal 
k pražskému okruhu akčních umělců Janu 
Mlčochovi, Petru Štemberovi a Karlu Milerovi, 
pro které bylo tělo objektem vystavova-
ným hraničním situacím. Kovanda však ke 
svým limitům přistupoval odlišně. Jeho akce 

byly spíš intimního, osobního a nenápadné-
ho charakteru, vyhýbaly se silným emocím 
a postojům, navzdory tomu, že jsou vzhle-
dem na dobu svého vzniku často vykládané 
socio-politicky. Autor v nich spíše artikuluje 
touhu po kontaktu, překročení jak vlastní 
bariéry ve formě plachosti a studu, tak i bari-
éry účastníků, kteří jsou často jen náhodnými 
kolemjdoucími. Jeho významnou polohou 
jsou ovšem i projevy malířské. Obraz Útěcha 
patří do série jeho nejvýznamnějších malíř-
ských děl z revolučního roku 1989. Jedná se 
o velmi výjimečný mezník v jeho tvorbě, kdy 
Kovanda vytváří jen několik středoformáto-
vých pláten. V dalších letech již nastupuje 
období instalací využívajících všedních věcí, 
ve kterých umělec provádí nenápadné zása-
hy a nebo pomocí nich vytváří instalace do 
galerijního či veřejného prostoru.První Kovandova retrospektiva, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha (2006)
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83.

Černický Jiří (1966)

Vondrák Ladislav (1975)

Kolaborativní obraz
2018
asambláž, barvy, deska
200 × 87 cm
sign. na rubu 2018 / Jiří Černický + Ladislav 
Vondrák

na rubu název díla autorem

provenience:
• získáno z ateliéru autora

150 000 Kč

Tvorba Jiřího Černického je plná výrazových 
proměn, vypjatých gest i svébytného humo-
ru. Každé dílo tohoto autora skrývá silný 
příběh v rovině obsahové, ale také v rovině 
hledání adekvátních výrazových prostředků. 
Chceme-li přesto formulovat určitou jedno-
tící linii jeho usilování, potom je nezbytné 
zmínit především neutuchající schopnost 
téměř dětského údivu a rovněž vůli po ote-
vřené komunikaci, často vyhrocené na ostří 
nože. Právě tyto dva komponenty vyjadřova-
cí strategie Černickému dovolují odhalovat 
dominantní proudy na hladině současné 
společnosti. Relativizující přistup ale není 
typický pouze pro Černického spektaku-
lární a konceptuálně vyhraněné instalace, 
nýbrž se projevuje i ve zdánlivě odlehčených 
a estetizujících malířských projektech.
 Michal Koleček

VÝRAZOVÉ PROMĚNY 
VYPJATÝCH GEST
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& 

MODERNÍ
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Aukce Topičův salon Praha



84.
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669)

Studijní list se šesti hlavami uprostřed 
s portrétem Saskie van Uylenburch
1636
lept
15 × 12,5 cm
sign. UD Rembrandt 1636 v tisku
na rubu štítek sbírky s popisem díla a razítkem Ze sbírky 

Otty Kočího

18 000 Kč

85.
Marko Karol (1822–1891)

Koupající se dívky v romantické krajině
olej, plátno
55,5 × 68,5 cm
sign. PD C. Markó 

180 000 Kč
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86.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Karlštejn
1903
olej, plátno
95 × 110 cm
sign. PD F. Šimon 1903

55 000 Kč

87.
Špillar Jaroslav (1869–1917)

Jarní slunce
1903
olej, plátno
100 × 77 cm
sign. LD Špillar Jaroslav 1903.
reprodukováno: Chodská čítanka, F. Obzina, Vyškov 

na Moravě, 1927, na obálce

140 000 Kč
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Vojtěch Preissig
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88.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Dívka v rhododendronech
lept
27,5 × 31,5 cm
sign. PD Vojt Preissig

45 000 Kč

89.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Osamělý ostrov
barevná akvatinta
25 × 37 cm
sign. PD Vojt Preissig

45 000 Kč
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90.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Hradčany
barevná akvatinta
33 × 20,5 cm
sign. PD Vojt Preissig

40 000 Kč

92.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Večer
barevná akvatinta
36 × 27 cm
sign. PD Vojt Preissig

45 000 Kč

91.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Ulička s prampouchy
barevná akvatinta
23 × 19 cm
sign. PD Vojt. Preissig

38 000 Kč
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93.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Duby v pološeru
barevná akvatinta
22 × 37 cm
sign. PD Vojt Preissig

48 000 Kč

94.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Návrat z pastvy
barevný lept
21,5 × 30,5 cm
sign. PD Vojt Preissig

38 000 Kč
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95.
Kaván František (1866–1941)

Cukrová nálada
1904–1909
olej, plátno
80 × 100 cm
sign. LD Kaván Ladislav
na rubu štítek výstavy s popisem díla a razítko výstavy; popsáno: monografie František Kaván; vystaveno: Vývarné Hlinecko, 

1962, Galerie Kroupa, Litomyšl, 2018

320 000 Kč

MAŘÁKOVCI – ČEŠTÍ KRAJINÁŘI 
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96.
Holub Josef (1870–1957)

Na Hrombabě (V Kralupech nad Vltavou)
1918
olej, plátno
90 × 75 cm
sign. LD Holub 918
na rubu autorský štítek s popisem díla, na rámu štítek 

výstavy; vystaveno: Josef Holub, Slaný, 1948

65 000 Kč

97.
Jaroněk Bohumír (1866–1933)

Podzimní krajina
olej, lepenka
79 × 92,5 cm
sign. PD B. Jaroněk
reprodukováno: v monografii Augustin Mervart

180 000 Kč
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98.
Panuška Jaroslav (1872–1958)

Rákosí na jezeře
olej, sololit
51 × 70,5 cm
sign. PD Panuška

45 000 Kč

99.
Blažíček Oldřich (1887–1953)

Pohled na chrám sv. Mikuláše
olej, karton
40 × 51 cm
sign. LD O. Blažíček

75 000 Kč

100.
Blažíček Oldřich (1887–1953)

Krajina z Vysočiny
1925
olej, lepenka
30,5 × 40,5 cm
sign. LD O. Blažíček 1925

45 000 Kč
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101.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Před deštěm v polích
olej, překližka
33 × 50 cm
sign. LD Al. Kalvoda

55 000 Kč

102.
Jambor Josef (1887–1964)

Vřesoviště na Buchtově Kopci
1932
olej, plátno
66 × 94,5 cm
sign. LD Jambor 1932
na rubu název díla s č. 4

55 000 Kč
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V noční krajině s černým pásem lesa na 
obzoru vylétají ze schnoucích travin světelné 
bludičky a mizí na noční obloze.
Obraz patří jistě k Panuškovým oblíbeným 
fantaskním výjevům, ale oproti strašidelné-
mu fantazijnímu naturalismu Panuškových 
vizí z doby kolem roku 1900 je lyricky klidný 
a to se projevuje i v jeho výtvarné faktuře, 
respektující obrazovou plochu. Dá se říci, 
že je to ve známém souboru Panuškova 
díla vlastně obraz, kterým se Panuška nejvíc 

přibližuje estetice modernistického obra-
zu. Podobný respekt k ploše má ještě olej 
Měsíční svit z roku 1906 (ve Východočeské 
galerii), který má i stejný formát kartonu.
Po roce 1907 nastává Panuškův obrat 
k impresionismu a dřívější fantastika se mění 
na zobrazování starých hradů a pravěkých 
lokalit. Obraz Bludičky je tedy dosud málo 
známou polohou Panuškova projevu, a to 
nikoli pokud jde o námět, ale o způsob jeho 
výtvarného uchopení.

103.
Panuška Jaroslav (1872–1958)

Bludičky
kolem 1905
olej, lepenka
51,5 × 66 cm
sign. PD Panuška
odborná expertiza Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

140 000 Kč
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Posuzovaný obraz, stylově i tematicky pro 
E. A. Longena naprosto typický, patří do sou-
boru marín autorem vytvořených v letech 
1915–1916 v okolí Marseille. Jde o výrazo-
vě velice silnou krajinomalbu, založenou 
doslova na symfonii úderných tahů štět-
ce sytě namáčeného v krásných odstínech 
studených a teplých tónů. Autor vychází 
z celosti smyslového vnímání skutečnosti 

a optický vjem přetavuje smyslovou reflexí. 
Je to malba postulující primární spojení smy-
slů s konkrétní realitou. Lze se domnívat, že 
stanutí na břehu moře byl pro umělce určitý 
očistný akt, chvíle meditace a odpočinku 
od své extrovertní divadelní podoby. Obraz 
U Marseille je dílem, které v nejlepším světle 
usvědčuje E. A. Longena z lásky k široširé 
svobodě větru a moře.

104.
Pittermann-Longen Emil Artur (1885–1936)

U Marseille
1915
olej, lepenka
70 × 98 cm
sign. PD E. Pittermann 1915
PD název díla autorem; odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

180 000 Kč
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Posuzovaný obraz Dům u lesa je originálním, 
velmi vzácným a neobyčejně malířsky ryzím 
dílem Otakara Marvánka, předčasně zemře-
lého příslušníka avantgardy, člena výtvarné 
skupiny Tvrdošíjní – sdružení vyhraněných 
tvůrčích individualit –, jehož poválečné 
vystoupení bylo manifestačním projevem 
kontinuity české moderní malby a zároveň 
jedním z jejích závažných vývojových mez-
níků. Marvánek zakládal své obrazy na nos-
nosti barvy a tradičních tématech – figurální 

kompozici, krajinomalbě a zátiší. V návaz-
nosti na francouzskou linii pocézannovské 
malby, mírně modifikovanou expresionis-
mem, dospíval k nesmírné cudnosti a čistotě 
výtvarných prostředků. Jak zhodnotil Josef 
Čapek: „Vývoj, který (…) Marvánek vykonal, je 
příkladný, neboť ukazuje vzácnou houževna-
tost a poctivost (…) a zároveň jemný zdrženlivý 
cit.“ O. Marvánkovi se zde podařilo dosáh-
nout harmonizující dokonalosti, odstíněné 
lehce expresionistickým cítěním.

105.
Marvánek Otakar (1884–1921)

Dům u lesa
olej, plátno
47 × 68 cm
sign. PD O. Marvánek, na rubu O. Marvánek
na rubu název díla autorem; odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

40 000 Kč
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Posuzovaný obraz Trosky je autentickou, 
temperamentně malířsky cítěnou, vývojově 
vzácnou prací Jaroslava Krále, autora, který 
patří nejen k nejvýznamnějším představite-
lům brněnské meziválečné malby, ale jehož 
tvorba současně tvoří velmi důležitý článek 
celé evropské avantgardní kultury. Albert 
Kutal u příležitosti Královy souborné výsta-
vy roku 1964 v Domě umění města Brna 
shrnul: „Toto dílo má svůj charakter. Není to 
malý dar, který přináší českému umění. V ději-

nách umění mezi dvěma válkami mu nelze 
upřít čestné místo.“ Hodnota Královy malby 
přitom nespočívá jen v kubisticky a klasi-
cistně laděných plátnech vrcholných dva-
cátých a třicátých let, nacházíme ji i v méně 
známých raných krajinomalbách, naprosto 
vzdálených jakékoli manýře, které dosvěd-
čují, že malířova práce se vyvíjela pozvolna 
v ucelené a logické kontinuitě. Připomeňme, 
že Král se až do roku 1918 věnoval převážně 
krajinomalbě.

106.
Král Jaroslav (1883–1942)

Trosky
1922
olej, překližka
27 × 46 cm
sign. PD Jar Král 1922
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; reprodukováno: (monografie) M. Macharáčková, Jaroslav Král, Praha a Brno, 

2014, č. soupisu 193, str. 321

45 000 Kč
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107.
Dvorský Bohumír (1902–1976)

Pobřeží
1927–1929
olej, plátno
70,5 × 96 cm
sign. PD Boh. Dvorský

40 000 Kč

108.
Dvorský Bohumír (1902–1976)

Pohled na Olomouc ze Svatého kopečku
1944
olej, plátno
80,5 × 115 cm
sign. PD Boh. Dvorský 44

120 000 Kč
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109.
Holan Karel (1893–1953)

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně
1951
olej, plátno
100 × 81 cm
sign. PD K. Holan 51
na rubu na blindrámu štítek výstavy s popisem díla; vystaveno: I. Přehlídka Čs. Výtvarného umění 1949–1951, Jízdárna 

Pražského hradu, 1951; pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

95 000 Kč
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110.
Štyrský Jindřich (1899–1942)

Chaloupka
1920
akvarel, tužka
12 × 11,5 cm
sign. PD Štyrský 1920
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

50 000 Kč
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Posuzované dílo Chaloupka je originální, 
poeticky naivizující, vývojově raritní prací 
Jindřicha Štyrského, autora světového reno-
mé, jednoho z nejvýznamnějších předsta-
vitelů evropské meziválečné avantgardy. 
Jeho všestranný talent zasáhl do širokého 
spektra výtvarných projevů. I když jeho 
hlavním výrazovým prostředkem zůstávala 
po celý život především malba a kresba, 
věnoval se i koláži, fotografii, scénografii 
a typografii. Stejně rozvrstvený byl záběr 
autorovy literární činnosti: životopisné stu-
die střídaly manifesty, ankety a v nepo-
slední řadě i ostré kritické výpady. V jeho 
pozůstalosti se rovněž zachoval soubor 
básní a psaných a kreslených záznamů snů. 
Zabýval se též redakční prací, na přelomu 
20. a 30. let řídil Literární kurýr Odeon, do 
něhož sám přispíval. Osobně zaštítil dvě 
erotické řady, Erotickou revui a Edici 69, 
jejichž obsah určoval.
V letech 1925–1928 žili Jindřich Štyrský 
s Toyen v Paříži. V umělecké tvorbě se 
vymezili vůči dohasínajícímu kubismu, 
surrealismu i abstrakci a provolali vlast-
ní umělecký styl – artificielismus. Lze ho 
považovat za nejdůležitější vklad české 
meziválečné avantgardy do evropského 
malířství. Vyznačoval se intenzivním lyris-
mem, který umožňoval široké malířské 
rozpětí, sahající od jemných, odstíněných 
barev k výraznému pastóznímu rukopisu. 
Štyrský neváhal experimentovat, využíval 
stříkání přes šablony a otisků nejrůznějších 
předmětů.
Od konce 20. let pronikaly do jeho tvor-
by prvky surrealismu. V roce 1932 obeslal 
početným souborem obrazů mezinárodní 
výstavu Poesie 1932, uskutečněnou v Praze 
v Mánesu. Členem tohoto spolku se stal 
v roce 1933, o rok později pak spoluzakládá 
Skupinu surrealistů v ČSR. Surrealistickou 
estetiku a světový názor prosazoval až do 
své předčasné smrti.
Přestože Štyrský potlačoval racionalitu, již 
všemožně podrýval, byl vyhraněný inte-

lektuál, udržující si odstup od osobního 
prožitku i od dokončené realizace. Jeho 
tvorba zaujme výrazovou sevřeností, peč-
livým provedením, nepřipouštějícím jakou-
koli otevřenost a nahodilost. Obsahuje 
ironii, černý humor, absurditu i existenci-
ální úzkost. Štyrský byl jediným umělcem 
své generace, který všechny tyto stránky 
propojil ve vlastní tvorbě. „Jakoby se svou 
prací sebeočišťoval, postupně zbavoval všeho 
přidruženého, aby následně zůstala na jejím 
dnu jediná sedlina – melancholie jako nepře-
tržitá autorova meditace nad rozpadajícím se 
a zanikajícím světem.“ (K. Srp)
Posuzované dílo Chaloupka představuje 
sběratelsky raritní Štyrského práci z doby 
jeho tvůrčích počátků, z roku, kdy se zapsal 
na pražskou Akademii výtvarných umění. 
Mnohem inspirativněji než oficiální výuka 
však na něj působilo především soudo-
bé výtvarné dění, z něhož zmiňme zejmé-
na výstavní aktivity skupiny Tvrdošíjní 
a současný překotný nástup jeho vlastní 
generace vedené Karlem Teigem. To vše 
vedlo k rychlému rozvoji Štyrského výra-
zových prostředků. Autorova tvorba z let 
1920–1922 prokazuje vstřebávání různoro-
dých vzorů, zkoušení vlastních možností 
a variací. V tomto ohledu je posuzovaná 
kresba pozoruhodně vyspělá a prokazuje 
mnoho styčných bodů s autorovými vrs-
tevníky, již seskupenými v Devětsilu. Ať už 
podnět k jejímu vzniku byl jakýkoli (lze uva-
žovat např. o ilustračním záměru či výsled-
ku prázdninové cesty na Slovensko v létě 
toho roku), je jedním z příkladů Štyrského 
osobitého pojetí Teigem proklamovaného 
nového realismu, který skutečnost nena-
podobuje, ale utváří a jehož nezbytnou 
vlastností je prostota, jednoduchost, jas-
nost. Civilistní motiv venkovské chaloupky 
se zde spojuje s hravými a snovými prvky 
v duchu idylismu devětsilského poetického 
naivismu. Možná, že však pod povrchem 
tohoto rajskému pohledu je cítit i jakýsi 
osten autorovy ironické distance.
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111.
Beneš Vincenc (1883–1979)

Zátiší s ovocem
olej, malířská lepenka
32 × 40 cm
sign. PN V. Beneš
na rubu razítko Galerie Mánes, č. 383; pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

45 000 Kč

Prosté motivy podnosu s ovocem, skleni-
cí, džbánem nebo zavařeninou jsou poja-
ty v Benešových dílech v důrazu na kolo-
ristické složky obrazu, které zároveň určují 
i jeho stavbu. Uvolnil se v nich všechen jeho 
cit, s nímž je harmonizována bohatá škála 
teplých žlutí a oranží, pastelových zelení 
a modří, doplňovaných mléčnými běloba-
mi. Strukturní kvalita barevné hmoty dovo-
lila v těchto obrazech postihnout látkové 
vlastnosti předmětů, dát pocítit dužina-

tou pevnost jablka, hladkost citronu nebo 
pomeranče, sladkou tíhu vinných hroznů 
i měkkost bílého ubrusu. Každý obraz je 
tak přímo prosycen umělcovým pocitem 
radosti z vlastního faktu pouhé malby, do 
níž uložil všechnu mistrnost svých zralých 
let. Vtiskla příznačnou tvářnost celému časo-
vému údobí, v němž se motivy květinových 
a ovocných zátiší střídaly s krajinnými zábě-
ry, prozářenými sluncem.
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112.
Černý Karel (1910–1960)

Constanta
1957
barevný pastel, ruční papír na kartonu
48,5 x 63 cm
sign. LN K. Černý Š 57

75 000 Kč

Karel Černý měl svůj osobitý způsob pro-
jevu a z těžkých začátků se dokázal vypra-
covat až na vrchol uměleckého světa. Jeho 
prací a povahou bychom jej mohli zařadit 
k určitým názorovým skupinám minulým 
i současným (Osma, Tvrdošíjní, Sedm v říjnu), 
avšak on na skupiny nespoléhal a stranil se 
jich. Během svého života dosáhl jedinečné-
ho výrazového stylu, který hraje v dějinách 
moderního umění významnou roli.

V roce 1957 podnikl Karel Černý studijní 
cestu do rumunského Konstanta, kde tvořil 
jedny ze svých posledních obrazů, u kte-
rých využíval převážně uhel, tužku, pas-
tel a barevné křídy. Po návratu uspořádal 
poslední samostatnou výstavu s názvem 
Rumunské moře v kresbách Karla Černého.
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Posuzovaný obraz Noční boulevard je auten-
tickým, velmi typickým, sběratelsky raritním 
dílem Josefa Gasslera, pozoruhodného před-
stavitele Nové věcnosti (Neue Sachlichkeit), 
kosmopolitního umělce, který prožil pohnu-
tý život výstižně dokládající osudy německy 
mluvící menšiny v Československu.
V letech 1925 až 1927 žil v Paříži, cestoval 
do jižní Francie a Itálie. V letech 1928–1939 

byl členem Wiener Secession, násled-
ně členem Künstlerhausu. U příležitosti 
svých sedmdesátin obdržel od vídeňského 
Künstlerhausu ocenění za celoživotní tvor-
bu. Díla Josefa Gasslera se nacházejí pře-
vážně v zahraničních sbírkách a institucích 
(např. v Österreichische Galerie Belvedere 
ve Vídni), na českém trhu se objevují pouze 
ojediněle.

113.
Gassler Josef (1893–1979)

Noční boulevard
olej, plátno
49 × 38 cm
sign. PD J. Gassler
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

75 000 Kč
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Posuzovaný obraz Smyslná (Podobizna 
dámy) je autentickým, senzuálně rozechvě-
lým a malířsky rafinovaným dílem Vladimíra 
Sychry, jednoho z významných představitelů 
českého moderního umění první poloviny 
dvacátého století, jehož tvorba – ve spojení 
poetické a realistické stránky jeho talentu 
– zahrnuje sofistikované kompozice sym-
bolických významů, mnohotvárné umění 

portrétu a bravurní zátiší, jejichž technika je 
inspirována postupy starých mistrů.
Nabízený obraz Smyslná (Podobizna dámy) 
je jedním z reprezentativních příkladů toho-
to žánru, v němž se autor vypracoval ke 
skutečné virtuozitě. V posuzovaném díle 
Smyslná (Podobizna dámy) je zakleto tajem-
ství života, tajemství, které čím méně na 
sebe upozorňuje, tím více láká.

114.
Sychra Vladimír (1903–1963)

Smyslná (Podobizna dámy)
1940
olej, plátno
65 × 50,5 cm
sign. PN V. Sychra 40
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

80 000 Kč
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115.
Mertlík Josef (1905–1978)

Zápas
1943
olej, lepenka
37 x 55 cm
sign. PN Mertlík 43
na rubu částečně nečitelný název

35 000 Kč

116.
Malý František (1900–1980)

Gambit dámy
1975
olej, plátno
65 × 75 cm
sign. PD F. Malý 75
na rubu štítek s popisem díla; provenience: z majetku 

rodiny autora

75 000 Kč
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118.
Špála Václav (1885–1946)

Léto
1935
linoryt, akvarel
19,5 × 22 cm
sign. PD V Špála 35

14 000 Kč

119.
Nowak Willi (1886–1977)

Dívka
kombinovaná technika, akvarel, 
kvaš
48 × 35 cm (výřez)
sign. PD Vilém Nowak

12 000 Kč

117.
Kars Jiří (Georges) (1880–1945)

Modelka v křesle
1928
pastel, karton
61 × 45,5 cm (výřez)
sign. PU Kars, LD 1928

45 000 Kč



 

ART 
BRUT
medijní kresby
Art brut neboli „syrové umění“ je označení 
pro umělecká díla (především výtvarná), 
která vytvářejí lidé s duševní poruchou 
nebo jinak společensky marginalizovaní. 
Jako art brut bývá označována také tvorba 
mediumní, vytvářená ve spiritistickém tran-
su. Termín poprvé použil v roce 1945 Jean 
Dubuffet, který viděl v této rozumem neko-
rigované, spontánní tvorbě zdroj inspirace 
a nové impulsy. „Art“ v tomto slovním spo-
jení představuje umění nebo spíše tvorbu, 
která se obejde bez ovládnutí výtvarných 
technik a uměleckého řemesla. „Brut“ vyjad-
řuje spontaneitu až syrovost. Spojení těchto 
dvou slov pak představuje „umění v syrovém“ 
stavu. Tak také tento pojem, už v roce 1949, 
překládal teoretik umění Karel Teige.
Art brut tak je uměle vytvořenou kategorií 
pro v podstatě nezařaditelné a někdy těžko 
pochopitelné projevy tvůrců, kteří si vytvo-
řili vlastní systém, zákonitosti a logiku. Art 
brut se nevztahuje k žádným konkrétním 
námětům, technikám ani formám zobrazení. 
Neoznačuje žádný umělecký styl ani směr. 
Tímto termínem označují teoretici a sběrate-
lé díla a autory z různých dob i zemí. Tvorba 
autorů je zcela originální, autentická a vymy-
ká se běžným konvencím.



 

120.
Haskel Anna (1864 –?)

Květ
1934
pastel, tužka, papír
30 × 21,5 cm
sign. PD Anna Haskel, LD 4/2 34

18 000 Kč

121.
Zemánková Anna (1908–1986)

Krajka
pastel, kuličkové pero, perforace, ruční 
papír
20,5 × 29 cm
sign. PD Zemánková

16  000 Kč

249
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122.
Marková Cecilie (1911–1998)

Vějíř duše
olej, papír
45 × 61 cm
sign. LU monogram C. M.

22 000 Kč

123.
Marková Cecilie (1911–1998)

Poselství
1952
pastel
59,5 × 42,5 cm
sign. LU monogram C. M. 7. 2. 52

18 000 Kč
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124.
Marková Cecilie (1911–1998)

Prozřetelnost
olej, lepenka
50 × 40 cm
sign. PD monogram CM

12 000 Kč

125.
Marková Cecilie (1911–1998)

Zrození
1975
olej, plátno
60 × 95 cm
sign. datováno PD 19. 10. 1975
reprodukováno: Revolver Revue, 1998

85 000 Kč
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126.
Beneš Vlastimil (1919–1981)

Vesnice
1963
olej, sololit
22 × 46 cm
sign. PD Beneš, na rubu 
Vlastimil Beneš MCMLXIII
na rubu popis díla autorem

45 000 Kč

127.
Valter Karel (1909–2006)

Na ostrově Aigina (Řecko)
1982
olej, sololit
29 × 35 cm
sign. UD Valter 1982, na 
rubu Valter Karel
na rubu popis díla autorem

25 000 Kč

128.
Malich Karel (1924)

Zlíchovský kostelík v zimě
1952
lept
40 × 52 cm
sign. PD Malich 52
LD název díla autorem, 

ve sbírkách Východočeské galerie 

v Pardubicích pod č. G175

18 000 Kč
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129.
Jílek Karel (1896–1983)

Zátiší s melounem
1967
olej, tempera, lepenka
53 × 40 cm
sign. PD K. Jílek 67

35 000 Kč

130.
Dvorský Bohumír (1902–1976)

Rozkvetlá zahrada
olej, sololit
62 × 87,5 cm
sign. LD Boh. Dvorský

70 000 Kč
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131.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Amerika
1951
kresba tuší, papír č. 87
24,5 × 19 cm
neznačeno
Přiložen certifikát pravosti s vyobrazením kresby 

a podpisem Kamila Lhotáka mladšího, galeristy 

a tajemníka Spolku přátel Kamila Lhotáka.

publikováno:
• Amerika, Knupp gallery a Spolek přátel Kamila Lhotáka 

(SPKL), 2018, str. 4, sběratelský katalog
• Kamil Lhoták – Amerika, Evropská numizmatická asociace 

(ENA) a Spolek přátel Kamila Lhotáka (SPKL), 2013

50 000 Kč

132.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Amerika
1951
kresba tuší, papír č. 97
24,5 × 19 cm
neznačeno
Přiložen certifikát pravosti s vyobrazením kresby 

a podpisem Kamila Lhotáka mladšího, galeristy 

a tajemníka Spolku přátel Kamila Lhotáka.

publikováno:
• Kamil Lhoták a kniha, eds. Jan Dvořák a Robert Hédervári, 

vydala Pražská scéna / Vltavín, 2014, str. 216
• Amerika, Knupp gallery a Spolek přátel Kamila Lhotáka 

(SPKL), 2018, str. 4, sběratelský katalog
• Kamil Lhoták – Amerika, Evropská numizmatická asociace 

(ENA) a Spolek přátel Kamila Lhotáka (SPKL), 2013

50 000 Kč

vystaveno:
• Kamil Lhoták – Amerika, Numizmatická galerie ENA, Spolek přátel Kamila Lhotáka, 14. 10. – 31. 12. 2013
• Kamil Lhoták – Amerika 1951, Generální konzulát ČR v Chicagu, Illinois (USA), 2014
• Kamil Lhoták – Amerika 1951, Czech and Slowak Museum (Anderson Gallery) v Cedar Rapids, Iowa (USA), 2015
• Kamil Lhoták – Amerika, Knupp gallery, Praha, 25. 1. – 14. 2. 2018



255

133.
Balcar Jiří (1929–1968)

Nábřeží
1957
tempera, akvarel, papír
40,5 × 51,5 cm
sign. PD Balcar 57

12 000 Kč

134.
Načeradský Jiří (1939–2014)

Tři akty
1962
tempera, tuš, papír
59,5 × 84 cm
sign. PD Načeradský 62

18 000 Kč
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135.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Tanec
plaketa, olovo, cín
34,5 × 34,5 cm
sign. na rubu O Zoubek

75 000 Kč

136.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Sedící idol
1962
bronzová plastika, autorský odlitek
v. 29 cm
sign. nezjištěna
přiložen autorský certifikát o pravosti díla 

a potvrzení pravosti od dcery autora Polany 

Bregantové

90 000 Kč
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137.
Saudek Jan (1935)

The New Dawn or Blue Heaven?
1989
barevná fotografie
50 × 58 cm
sign. PD august 1889 Jan

45 000 Kč

138.
Anderle Jiří (1936)

Commedia dell'arte – Král a šašek s krásnou 
maskou
1985
lept, autorský tisk 28/45
95 × 64 cm
sign. PD Anderle 85
PD název díla autorem

22 000 Kč

139.
Anderle Jiří (1936)

Comme il faut
lept 15/30
48 × 62 cm
sign. UD Anderle

18 000 Kč
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140.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu
1960
strukturální grafika 17/25
21,5 × 37,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1960-XI, 
PD Vladimír Boudník 1960-XI
možnost dvojího zavěšení

26 000 Kč

141.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Soubor 6 grafických listů
1963, 1958
6× lept, kombinovaná grafická 
technika (2/10)
8 × 5,5 / 10,5 × 7,5 cm
sign. 4× V. Boudník, 1× monogram 
V. B., 1× Vladimír B. (5× 63, 1× 58)
názvy: Ženský akt I, Žena z profilu, Ženský 

akt II, Loďka, Myška (1958), Milostný dopis

40 000 Kč

142.
Boudník Vladimír (1924–1968)

List s autoportrétem
1966
kombinovaná grafická technika
18,5 × 29,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1966

36 000 Kč
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143.
Hampl Josef (1932)

Jiné slunce
1963
kombinovaná technika, olej, sololit
62 × 46 cm
sign. UD Hampl 63, na rubu Jos. Hampl 63
na rubu název díla autorem

38 000 Kč

144.
Puchnarová Dana (1938)

Pan K. vchází do našeho města
1965
strukturální grafika, autorský tisk 14/20
49 × 62,5 cm
sign. PD Puchnarová 65

10 000 Kč
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Hella Guth je významná česká malířka 
s židovskými kořeny, absolventka pražské 
akademie (žákyně Williho Nowaka). Před vál-
kou se účastnila výstav se skupinou Prager 
Secession a vytvořila cyklus dřevorytů k pís-
ním Třígrošové opery (Bertold Brecht, Kurt 
Weil). V roce 1939 emigrovala do Anglie, 
druhou půlku života prožila v Paříži. Akvarel 
z konce londýnského exilu prezentuje spo-
jení vášnivého lineárního stylu s jasnou 

barevností a předznamenává pozdější pře-
chod k abstrakci. Její obrazy jsou roztrou-
šeny po mnoha soukromých i veřejných 
sbírkách ve Francii, Anglii, USA, Švýcarsku, 
Německu a Izraeli. Je zastoupena ve sbír-
kách pražského a berlínského Židovského 
muzea. Její dílo je publikováno v encyklo-
pediích Dictionnaire de la Peinture Abstraite 
(M. Seuphor, 1957) a Contemporary Women 
Artist (L. C. Hillstorm, 1999).

145.
Guthová Helena (1908–1992)

Sirens
akvarel, karton
50 × 34 cm (výřez)
sign. PD Hella Guth
na rubu popis díla 

12 000 Kč
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146.
Vohrabal Josef (1908–1994)

Divoký rytmus
1970
olej, plátno
100 × 72 cm
sign. PD Vohrabal 1970,  
na rubu J. Vohrabal / 1970
na rubu popis díla autorem

28 000 Kč

147.
Nemes Endre (1909–1985)

Bez názvu
1958
olej, plátno
60 × 73 cm
sign. LD Endre Nemes 58

260 000 Kč
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148.
Matal Bohumír (1922–1988)

Přítomnost člověka
1977
olej, sololit
56 × 37 cm
sign. PD Matal .77.

75 000 Kč

149.
Matal Bohumír (1922–1988)

Dvojice (Zůžený prostor)
1984
olej, sololit
35 × 50 cm
sign. PD Matal 84, na rubu Matal 84
na rubu název díla a dedikace autorem

65 000 Kč
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150.
Koblasa Jan (1932–2017)

Mapa
1978
kombinovaná technika, papír
25 × 29 cm (výřez)
sign. PD monogram JK 78

10 000 Kč

151.
Nešleha Pavel (1937–2003)

Samorost
1978
kresba tužkou, karton
44,5 × 68 cm
sign. PD P. Nešleha 1978

14 000 Kč

152.
John Jiří (1923–1972)

Krajina
1969
kresba tuší, karton
57 × 57 cm
sign. LN Jiří John 1969

150 000 Kč

153.
Gross František (1909–1985)

Válečník
1968
kombinovaná technika, ruční papír
47 × 62 cm
sign. LD F. Gross 68

80 000 Kč
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154.
Šnajdr Miroslav (1938)

Fontána v Alhambře
1978
enkaustika, olej s voskem, deska
70 × 50 cm
sign. PN M. Šnajdr 78
na rubu popis díla autorem

23 000 Kč

155.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Zahrada
1980
kresba tužkou, papír
20 × 37 cm
sign. UD Sklenář 80

30 000 Kč
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Vladimír Novák je dnes považován za jed-
noho z nejvýznamnějších zakladatelů tzv. 
nové figurace sedmdesátých let. Ve svých 
obrazech se znovu a znovu pokouší vyjádřit 
existenciální situaci člověka, klesajícího pod 
tíhou doby a osudu.
Jen zdánlivě se v Novákových dílech navazu-
je na tzv. novou figuraci, i když některé inspi-
race jsou nezpochybnitelné (např. Francis 

Bacon). Rozdíl je však vidět zejména v zápase 
o výtvarnou autonomii obrazu. Promlouvá-li 
nová figurace většinou tónem distancova-
ného znechucení společenskou realitou, tlu-
močí Novákovy obrazy a kresby osamocené 
prodírání lidského jedince světem, jenž je 
nakonec přijat. Novákovo téma tedy není 
pouze lidská figura, ale jedná se o neustálý 
zápas o její napřimování.

156.
Novák Vladimír (1947)

Kýbl
1968
olej, plátno
64 × 64 cm
sign. na rubu V. Novák 1968
na rubu na blindrámu popis díla autorem; vystaveno: Galerie Peron, Praha, 2001/2002, reprodukováno v katalogu č. 9

38 000 Kč
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157.
Ovčáček Eduard (1933)

Červená hlava – Sic Passim
1972
kolorovaná dřevěná plastika
v. 46 cm
sign. D monogram EO 72
vystaveno: Eduard Ovčáček, Znovu a jinak, Topičův klub 

Topičova salonu, Praha, 2013

50 000 Kč

158.
Zívr Ladislav (1909–1980)

Hlava
pastel, karton
60 × 42 cm
sign. PD Zívr

20 000 Kč
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160.
Pivovarov Viktor (1937)

Bez názvu
2017
akvarel, tuš, ruční papír
24 × 20 cm (výřez)
sign. PD V. Pivovarov, LD 2017.

16 000 Kč

159.
Pivovarov Viktor (1937)

Papírový objekt
2017
koláž
14,5 × 14 cm
sign. UD V. Pivovarov, LN 2017.

15 000 Kč

Rusko-český umělec Viktor Pivovarov, který 
je dnes pokládán za jednoho z čelních před-
stavitelů tzv. moskevské konceptuální školy, 
se dlouhá léta živil jako respektovaný ilu-
strátor dětských časopisů a knih. Po pře-
stěhování do Prahy roku 1982 se vlivem 
okolností k ilustraci již nedostal. Nicméně 
Pivovarovovy ilustrace představují neodmy-
slitelný základ jeho volné produkce. Jeho 
výtvarná forma není homogenní, ale růz-
norodá. Jeho díla jsou figurativní i nepřed-
mětná, geometrická a amorfní, s lyrickým 

či expresivním rukopisem, stejně jako jeho 
pozdější volná malba.
Pivovarov dále uplatňuje žánr tzv. koncep-
tuální výstavy, v níž pracuje s médii malby, 
kresby, textu, fotografie, koláže či objektu. 
Jeho konceptuální myšlení nikdy nesměřuje 
k redukci, ale k ještě komplexnější výpovědi. 
Zde hodnocené dílo představuje netradič-
ní přístup Pivovarovovy tvorby. Jedná se 
o minimalistickou, nicméně velmi dynamic-
kou a působivou koláž, která může předzna-
menávat nové autorovo směřování.
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Výtvarné dílo Ladislava Nováka je utvářeno 
všemi třemi oblastmi jeho tvůrčí aktivity – 
činnost výtvarníka, básníka a překladatele 
se doplňují, vzájemně ovlivňují a prolínají, 
i když některé oblasti v té nebo oné době 
preferuje. 
V době prvních samostatných výtvarných 
pokusů si Ladislav Novák pro sebe osvojil 
dvě osobnosti moderního umění, Victora 
Vasarelyho a Jacksona Pollocka, reprezen-
tující dva protikladné póly poválečného 

umění. V první polovině sedmdesátých let 
vrcholí Novákovo zaujetí pro froasáž, jako 
metodu vedoucí k maximálnímu vyprovo-
kování vlastní obrazotvornosti, směřující 
k objevení a konkretizaci fantazijních figurál-
ních představ.
Nabízený soubor děl od Ladislava Nováka, 
pochází z významné milánské sbírky Artura 
Schwarze. Jedná se o mimořádná sběratel-
sky atraktivní díla, která ilustrují Novákovo 
ikonické období.

161.
Novák Ladislav (1925–1999)

Un souvenir à Jules Verne
1973
froasáž, kresba perem
46 × 39,5 cm
sign. PN monogram 10. 2. 73
PN název díla autorem

28 000 Kč
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162.
Novák Ladislav (1925–1999)

Le mystėre de la sculpture …
1973
frotáž, akvarel, kresba tuší
58 × 42 cm
sign. UD monogram 12. 4. 73
PN a PD název díla autorem

26 000 Kč

163.
Novák Ladislav (1925–1999)

Le paradise
1972
koláž
47 × 69 cm
sign. PD monogram 7. 10. 72

36 000 Kč
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164.
Ovčáček Eduard (1933)

Groteska
1978
olej, plátno
57 × 65 cm
sign. PU E. Ovčáček 78, na rubu  
Eduard Ovčáček / 1978
na rubu popis díla autorem

42 000 Kč

165.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Bez názvu II
kombinovaná technika, akvarel, tuš, ruční papír
30 × 21 cm
sign. UD J. Vyleťal

12 000 Kč

166.
Veselý Aleš (1935–2015)

Kyvadlo – studie prostoru
1980/1982
kresba tužkou, akvarel, ruční papír
62,5 × 30 cm
sign. PD Aleš Veselý 80/82, na rubu Aleš Veselý
na rubu dedikace autorem

60 000 Kč
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167.
Válová Jitka (1922–2011)

Postavy
1994
barevné křídy, karton
98 × 70 cm
sign. PD J. Válová 94

80 000 Kč

168.
Ovčáček Eduard (1933)

Hrátky
1981
olej, tuš, lepenka
42 × 59,5 cm
sign. PD E. Ovčáček 81

28 000 Kč
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169.
Chatrný Dalibor (1925–2012)

Odtud tam
1987
kombinovaná technika, akryl, tempera, deska
70 × 97 cm
sign. PD D. Chatrný 87
vystaveno: Topičův salon, 2011, reprodukováno v katalogu 

z výstavy

80 000 Kč

Od dob normalizace rozvíjel Chatrný svůj zájem 
o použití textu ve vizuálním umění. Vedle vyu-
žití úryvků z literárních děl vzniklo množství 
prací zkoumajících významy slov a asociace, jež 
vyvolávají. Hlavní principy své tvorby Chatrný 
i v pozdějších letech dále obohacuje, například 
o kresby oběma rukama v osmdesátých letech 
nebo principy automatismu, které rozvíjel 
v devadesátých letech v rozsáhlém cyklu Kreseb 
s překážkami.
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170.
Kvíčala Petr (1960)

Bez názvu
1992
olej, plátno
125 × 86 cm
sign. na rubu monogram 1992/14

140 000 Kč

Malíř Petr Kvíčala se od poloviny osmdesá-
tých let až do současnosti zabývá ornamen-
tem. Jeho zavedení ornamentu jako ústřed-
ního tématu obrazu bylo určitým způsobem 
chápáno jako odpověď na postmoderní 
povahu doby.
Inspirací k abstraktnímu a radikálně reduko-
vanému jazyku mu byla původně krajina, 
skrze niž si Kvíčala okolo roku 1985 uvědomil 
autonomní výrazové možnosti geometric-
kých lineárních prvků rytmicky opakovaných 
v ploše obrazu.

Zde hodnocené dílo patří k pozoruhod-
ným Kvíčalovým bílým plátnům, na nichž 
jsou rukopisně formované červené a černé 
značky vycházející z krajiny a uspořádané 
do vyšších celků. Převládající bílá podle slov 
autora evokuje ticho, jednoduchá grafika, 
elementární skladba a rukopisná artikulace 
dodávají obrazům na soustředěnosti a určité 
razantnosti.
Kvíčalova práce se stala nedílnou součástí 
současné malby jak v českém, tak v širším 
kontextu.
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171.
David Jiří (1956)

Porod
1997
olej, plátno
50 × 40 cm
sign. na rubu Jiří David 1997
na rubu název díla autorem a štítek výstavy; 

vystaveno: Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl, 2018

20 000 Kč

172.
Kovanda Jiří (1953)

Bez názvu
2001
kombinovaná technika, koláž, 
tempera, karton
52 × 39 cm
sign. na rubu J. Kovanda / 2001
na rubu název díla autorem

20 000 Kč

173.
Novosad Karel (1944–2008)

Bez názvu (geometrická konstrukce)
1971
asambláž, plastová fólie, nitě 27/60
50 × 50 cm
sign PD Novosad

5 000 Kč
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174.
Mirvald Vladislav (1921–2003)

Geometrické zátiší
olej, karton
50 × 39 cm
sign. na rubu Vl. Mirvald
na rubu popis díla autorem

70 000 Kč

175.
Dokoupil Jiri Georg (1954)

Ananas
1989
kombinovaná technika, ruční papír
56,5 × 76 cm
sign. PD monogram D. 89
reprodukováno: Dokoupil – Drawings V., Wilfied 

Dickhoff, 1990

100 000 Kč
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176.
Malich Karel (1924)

Světlo
2010
barevný pastel, tužka, karton
51 × 35 cm
sign. na rubu K. Malich 2010.Y.

60 000 Kč

177.
Kyncl František (1934–2011)

Modrá monostruktura
1992
reliéf, akryl, ruční papír
105 × 78 cm
sign. na rubu monogram F. K. 92

24 000 Kč

178.
Kyncl František (1934–2011)

Černá monostruktura
1992
reliéf, akryl, ruční papír
105 × 78 cm
sign. na rubu monogram F. K. 92

24 000 Kč
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179.
Načeradský Jiří (1939–2014)

Milenci
1963
olej, plátno
100 × 82 cm
sign. PD Načeradský 63
na rubu štítek výstavy; provenience: sbírka moderního umění významné pražské galerie; vystaveno: Galerie Zdeněk Sklenář, 

Litomyšl, 2018

180 000 Kč

Start Jiřího Načeradského v uvolněných 60. 
letech byl vynikající. Byl vůdčí osobností 
tvorby nové figurace 60. let, která nava-
zovala na groteskní tendence v českém 
umění a je, podle literárního směru, nazý-
vána magickým realismem. Do této polo-
hy se umělec s velkým kreslířským talen-
tem dopracoval přes poznání surrealistické 

tvorby (Dvě nudistky, Erotické totemy, 1963) 
či dubuffetovského graffiti (Nazdiprasátko, 
1964 nebo Tajné myšlenky, 1964).
Načeradského spontaneita a malířská bravu-
ra, jež se dere přímočaře a bezprostředně na 
povrch, má picassovský rozměr a Načeradský 
tak právem náleží k malířským veličinám čes-
kého umění.
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180.
Zívr Ladislav (1909–1980) 

Bez názvu 
1966 
plastika, pálená hlína 
v. 25,5 cm
sign. D Zívr 1966

38 000 Kč

181.
Kolář Jiří (1914–2002)

Oldtimer
1980
muchláž
28,5 × 39 cm
sign. PD J. Kolář 80

25 000 Kč
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Sochař Jan Hendrych představuje jednu 
z posledních žijících legend Nové figura-
ce. Podobně jako řadu generačních druhů 
i jeho zasáhla vlna strukturální abstrakce 
a experimentování s novými materiály.
Zde hodnocenou plastiku Vozíčkář z let 1992 
lze chápat v konotacích Hendrychovy civil-
ní tematiky, kterou objevil během šedesá-
tých let. Toto umělcovo období je jakousi 
ozvěnou plastik amerického umělce George 

Segala, který také zobrazoval lidi v typic-
ky urbánních situacích, jako například ženy 
sedící na židli, muže odpočívající na lavič-
ce. Zatímco Hendrychovy plastiky z šede-
sátých let zachovávají reálnou fyziognomii, 
zde hodnocené dílo dýchá novou formulací 
hmoty podle vzoru Gutfreunda a Moora. 
Jedná se o velmi dynamické a sběratelsky 
přitažlivé dílo.

182.
Hendrych Jan (1936)

Vozíčkář
1992
plastika, polyester
v. 27 cm
sign. zespodu na autorském štítku J Hendrych 1992
zespodu autorský štítek s popisem díla

38 000 Kč
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183.
Nikl Petr (1960)

Netopýr
1998
kresba tužkou, dřevěná deska
115 × 104 cm
sign. na rubu Petr Nikl 1998
na rubu dedikace a název díla autorem

100 000 Kč

184.
Sopko Jiří (1942)

Sedící
1982
akvarel, ruční papír
42 × 59 cm
sign. PD Jiří Sopko 82

15 000 Kč
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Není pochyb o tom, že Jan Merta je zřejmě 
nejhodnotnějším autorem současné střední 
generace. Do povědomí veřejnosti se však 
dostal poměrně pozdě, a to sice až v jeho 
padesáti letech. Prorazil výstavami ve Vídni 
(2004), v Berlíně (2003, 2016) a v Mnichově 
(2004).
Dílo Jana Merty lze charakterizovat touhou 
po stavebné jednoduchosti a čistotě, dále 
po abstrahované, symbolické barevnosti. 

Rovněž po úsilí o strukturální prohloubení 
plochy. Jeho práce jsou často dvoubarevné, 
tvořené dvěma prvky – pozadím a geo-
metrickým znakem, symbolem předmětu. 
Vjemy z přírody vedou k pojetí obrazu jako 
filosofického celku, odrážejícího jednotu bytí 
a myšlení. Mertova plátna mají svou vlastní 
řeč, která je někdy věcná a jindy metafo-
rická a dokáže být zrovna tak jednoznačná 
a jasná, jako i mnohoznačná a zastřená.

185.
Merta Jan (1952)

Styčný důstojník I.
2010
olej, plátno
70 × 60 cm
sign. na rubu 2x Jan Merta 2010
na rubu název díla autorem; provenience: soukromá sbírka moderního umění, Blansko; vystaveno: Galerie Rudiger Schottle, 

Mnichov (Neměcko), 2010 

250 000 Kč
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186.
Fila Rudolf (1932–2015)

Přemalba – Portrét
1975
olej, deska
30 × 24,5 cm
sign. na rubu R. Fila – 1975

16 000 Kč

187.
Bolf Josef (1971)

Kočka
2018
kombinovaná technika, 
plátno
20 × 20 cm
sign. na rubu Josef Bolf
vystaveno: Galerie Zdeněk Sklenář, 

Litomyšl, 2018

55 000 Kč

188.
Špaňhel Jakub (1976)

Fontána
2003
olej, plátno
60 × 90 cm
sign. na rubu 2003 Jakub 
Špaňhel
na rubu popis díla autorem

70 000 Kč
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Milan Kunc patří mezi významné předsta-
vitele návratu figurativního obrazu v sedm-
desátých letech 20. století. Návratu, který 
nastal po období, kdy internacionální scéně 
dominovaly konceptuální tendence. Na 
přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 

pak založil spolu s dalšími dvěma spolu-
žáky, Čechem Janem Knapem a Němcem 
Peterem Angermannem, skupinu Normal. 
I přesto, že každý z nich měl svůj osobitý 
výraz, existuje pro ně silný společný jmeno-
vatel. – Proti vážnosti, postavili humor.

189.
Kunc Milan (1944)

Velký duch (Groser Geist)
1982
olej, plátno
160 × 200 cm
sign. PD M. Kunc 82
na rubu štítek výstavy, sbírky a Agency for Modern Artist, Düsseldorf s č. 69; provenience: sbírka Horst P. Wichmann; 

vystaveno: Galleria d'arte moderna, Bologne, 1982–1983

220 000 Kč
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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. 
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Průvodce pro nepřítomné a telefonní uchazeče

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

Obecné

Před aukcí
Budeme se snažit o nákup položky dle vašeho výběru za nejnižší možnou cenu (v závislosti 
na vyvolávací ceně a další nabídce), a nikdy více, než je maximální částka, kterou určíte. V 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 9. 6. 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



292

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



Dana Puchnarová  
v Galerii Jedlová

Lux in tenebris lucet
1964
strukturální grafika 10/20
41 × 50 cm

vernisáž a setkání s autorkou 14. 9. 2019 v 15:00
výstava je otevřena 14. 9. – 15. 9., 10:00 až 18:00

Galerie Jedlová
Jedlová č. 144 (u Poličky), Jedlová, Pardubický Kraj, Czech Republic
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Poznámky:
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