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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
11. 10. – 21. 10. 2018  (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 21. 10. 2018 začíná od 12.30 hod.

Aukce / Auction
Proběhne v neděli 21. 10. 2018 ve 13.30 hod., Topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9.

Will take place on October 21, 2018 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 (15. minut) 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 mezinárod-
ních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou pří-
stupné 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 dražených předmětů: 21. 10. 2018 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 dispozici 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 sou-
částí tohoto dražebního 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 dražební-
kem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři 
dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. Platební 
karty nejsou akceptovány.

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.  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.

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

of auction by the salesroom 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o. Auctions organised according to 
these auction regulations are organised according to international customs relating art trade 
and are in compliance with the precepts of law of the Czech Republic. Auctions are accessible 
only to the clients of the salesroom and with the permission of the salesroom also to other persons. 
By the salesroom the company 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, 
IČO 60715553 is to be understood. The company 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 
602 00 Brno, identification number (IČO): 60715553 organises, on request of owners of things 
offered for public sale, an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9, Prague 
on October 21, 2018 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 Topič 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 Notice. 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.  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.

6.  Auction company are not responsible for print mistakes and colour anomaly in the catalogue.
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Aukce Topičův salon Praha

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
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1.

neznámý autor
Lucrezia Borgia
olej, dřevěná deska
67 × 51 cm
sign. nezjištěna

na rubu etikety galerie Landesgalerie Sachsen-Anhalt a Wigenthum St. Hoheit 
des Herzogs v. Anhalt s č. 39

posoudil Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

pravděpodobně jižní Německo, druhá třetina 16. století

provenience:
• majetek vévodů anhaltských (štítek z počátku 20. století) 
• 1952 Moritzburgmuseum v Halle/Saale (štítek datovaný 4. 5. 1952)
• součást inventáře Landesgalerie Sachsen – Anhalt

420 000 Kč

Lukrécie je dílem neznámého malíře, který 
pracoval ve druhé třetině 16. století nej-
spíše v jižním Německu, avšak inspiroval 
se aktuální soudobou produkcí nizozem-
skou. Kompozice představuje zajímavou 
a neobvyklou syntézu dvou vůdčích 
národních škol zaalpské renesance v jejím 
vrcholném období.

VRCHOLNÉ OBDOBÍ 
RENESANCE
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Předložený obraz „Jezírko pod Alpami“ 
je nepochybná a velmi kvalitní práce 
malíře Aloise Kirniga. Vznikla v roce 1869, 
jak uvádí autor v signatuře.

Kirnig patřil k nejmladším žákům mni-
chovského malíře a profesora na pražské 
Akademii Maxe Haushofera. U něho stu-
doval jedenáct let s dvouletou přestáv-
kou, kdy navštěvoval v Mnichově soukro-
mou školu Eduarda Schleicha. Procestoval 
Evropu, ale jeho dílo si neslo dlouho zřetel-
ný vliv Haushoferovy výuky. V duchu svého 
učitele si v roce 1866 v Praze dokonce 
otevřel soukromou krajinářskou školu.

Předložená Kirnigova raná práce „Jezírko 
pod Alpami“ je kompozičně, barevně 
i malířským rukopisem komparací hausho-
ferovských krajinných nálad. Kirnig ji nama-
loval jako devětadvacetiletý ještě zcela v intencích krajinářského romantismu 19. století. 
Teprve kolem roku 1900 ustoupila u Kirniga lyričnost a náladovost objektivnějšímu zázna-
mu viděné skutečnosti, zejména ve studiích z cest a v pohledech na malebnou Prahu.

Předložený obraz „Jezírko pod Alpami“ je Kirnigovou typickou a krásnou prací s působi-
vou kompozicí alpské scenerie a velmi efektní barevností. Kamenitý břeh a smrkový les 
rámují zelenavou vodní hladinu pod horskými masivy sahajícími až k bílým oblakům. Byť 
jde o autorovu ještě ranou práci, bezesporu patří tato krajina mezi jeho nejlepší díla.

2.

Kirnig Alois (1840–1911)

Jezírko pod Alpami
1869
olej, plátno
68 × 55 cm
sign. LD A. Kirnig 1869

odborná expertiza: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

140 000 Kč

RANNÁ PRÁCE 
KRAJINÁŘSKÉHO ROMANTISMU
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Předložený obraz „Les“ je nepochyb-
ná, typická a kvalitní práce malíře 
Julia Mařáka, nejspíše z druhé polo-
viny sedmdesátých let. V letech 1873 
až 1875 pobýval Mařák v tyrolských 
Alpách, kde vzniklo množství kreseb 
podle přírody. Po návratu do Vídně, 
kde tehdy Mařák žil, některé kresebné 
náměty zpracovával v různých varian-
tách olejem, většinou šerosvitnou úspor-
nou barevností. Předložený kamenitý 
„Les“, detailní, sametově měkká kresba 
štětcem v delikátně sladěném hnědo-
zeleném koloritu, je emocionální osla-
vou lesní přírody.

Jako málokterý český malíř dokázal 
Mařák vystihnout prostředí lesa, právě 
důvěrná znalost lesních zátiší byla 
po celý život nevysychajícím prame-
nem jeho malířské inspirace. Přitom 

se Mařákův úhel záběru krajiny stále zužoval a zaostřoval se na menší a ohraničený pro-
stor, ve kterém mu zato neunikla sebemenší podrobnost. Tematicky se zaměřil na vnitřek 
lesa a na život v něm, zobrazoval lesní mýtiny, cesty, potůčky, kamenité stráně a rokle. 
Tento uzavřený svět nedotčené lesní přírody maloval v mnoha záběrech a variantách, 
přitom výstižně tlumočil barvou jeho atmosféru. Jak dokazuje předložený „Les“, kamenitá 
stráň v hustém lese, kompozice přírodních skalnatých útvarů a stromů je formována s jis-
totou, která dokazuje Mařákovo krajinářské mistrovství.

3.

Mařák Julius (1832–1899)

Les
olej, plátno na dřevěné desce
41 × 31 cm
sign. PD J. Mařák

odborná expertiza: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

restaurátorská zpráva Igor Fogaš

270 000 Kč

OSLAVA KRAJINÁŘSKÉHO 
MISTROVSTVÍ
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Předložená kresba „Krajina s jezerem“ je nepo-
chybnou, krásnou a příznačnou prací Julia 
Mařáka. Její vznik můžeme klást nejspíše 
do závěru šedesátých let 19. století. Tehdy 
Mařák vyhotovil řadu romantických olejů 
a jako jejich protiváhu krajinné kompozice 
také kreslil.

Vytvořil mnoho variant záběrů lesního vnitřku, 
zasazovaného střídavě do různého denního 
a ročního období. Námětově se k nim před-
ložená práce řadí. Malebná uhlová kresba 
odstíněná bohatstvím šedých a černých valé-
rů a bělavých světel ukazuje, jak Mařák v ima-
ginativní tvorbě uhlem spíše maloval než kres-
lil. Přitom je zřejmé, že od zprvu komponované 
krajiny brzy přecházel ke konkrétní a skutečné, 
i když v ní především hledal a nalézal dojmy, 
náladu a sentiment. Kreslířský projev a snaha 
o zachycení detailů ho pak přibližovaly realitě.

Mařák vytvořil během svého života velmi počet-
ný kresebný soubor, kresba pro něj představo-
vala nejen studijní materiál, ale i samotnou 
výslednou práci. Předložená „Krajina s jeze-
rem“, obrazově pojatá uhlokresba s dokonale 
cizelovanou kresbou, vyváženou prostorovou 
kompozicí přírodních prvků stromoví a vody 
a plynulým odstíněním světla je velmi zdařilou 
ukázkou Mařákova kreslířského mistrovství.

4.

Mařák Julius (1832–1899)

Krajina s jezerem
kresba uhlem, karton
51 × 68 cm (výřez)
sign. nezjištěna

odborná expertiza: PhDr. Naděžda 
Blažíčková-Horová

na rubu razítko pozůstalosti autora a potvrzení 
pravosti od PhDr. Ant. Novotného z roku 1931

45 000 Kč
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5.

Mucha Alfons (1860–1939)

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

odborná expertiza: PhDr. Petr Wittlich, CSc

konzultováno a pravost potvrdil: John Mucha

provenience:
• význačná moravská sbírka

1 800 000 Kč

Posuzované dílo je kresba uhlem na papí-
ru o rozměru 153 × 106 cm (rozměr slepého 
rámu), nalepená na plátno a adjusto-
vaná v pozlaceném rámu vytvářejícím 
půlkruhově završenou paspartu. Na rámu 
je připevněn kovový štítek s nápisem 
Alfons Mucha Modlitba.

Námětem kresby je na trávě klečící mladá 
žena, oděná ve vertikálně pruhované 
dlouhé sukni a bílém živůtku odhalujícím 
paže a pravé rameno, s jednoduchým 

zavinutím hlavy, tedy mladá venkovan-
ka v úboru jižanského typu. Klečí u zídky 
sestavené z větších kamenů a před ní, 
na levé straně obrazu, spokojeně spí její 
dítě, spočívající na bílé podušce a zpola 
zahalené tmavou draperií. Na zídce vpra-
vo je proutěný košík s bílým ubrouskem. 
V levém dolním rohu obrazu je vršek rostli-
ny s většími listy, umístěný sem nepochyb-
ně z výtvarných důvodů, aby částečně 
kompozičně kryl draperii dítěte.

REPREZENTATIVNÍ UKÁZKA 
RANNÉHO PAŘÍŽSKÉHO OBDOBÍ
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Žena se šťastným a děkovným výrazem 
v krásné tváři pozvedá oči k nebi. Její  
pootevřená ústa a gesto rukou nazna-
čuje, že vyslovuje děkovnou modlitbu 
Bohu za dítě. To je podpořeno i způsobem 
pojednání pozadí obrazu, kde se kmeny 
stromů, reálně motivované přírodním pro-
středím obrazu, kladou tak, aby kompo-
zičně vytvářely jakousi svatozář, směřující 
k centru obrazu, k bustě a rukám děkující 
ženy.

Námětově je tedy obraz variací na téma 
Madony. Přitom typicky dobově spoju-
je původní sakrální téma s realistickým 
zobrazením v idylicky romantizující poloze 
pochopení námětu a přibližuje ho tak 
dobovému vkusu.

Autorství obrazu je oznámeno vpravo dole 
signaturou A. Mucha 89 Paris. Signatura 
je nepochybně současná se vznikem 
obrazu a její tvar (zejména typické písme-
no ch a zalomení čáry vlevo dolů za a) 
nebudí žádné pochybnosti o její pravosti.

Obraz sám překvapuje svým velkým for-
mátem. Pečlivé provedení kresby, která 
je zejména v hlavě a rukou mladé ženy 
vynikající, naznačuje, že jde o karton, 
definitivní model k velkému obrazu, který 
ale, pokud je nám známo, nebyl pro-
veden. Důvod toho víceméně ozřejmuje 

datum uvedené v signatuře. V roce 1889,  
kdy se Mucha po druhém návratu 
do Paříže na podzim 1888 rozhodl zůstat 
zde natrvalo a kdy mu v souvislosti s tím 
bylo v lednu 1889 ukončeno stipendium, 
udílené jeho dosavadním mecenášem 
hrabětem Khuenem, musel se mladý 
umělec plně věnovat málo placené ilu-
strační práci pro časopisy, aby si zajistil 
nejnutnější obživu. Za této situace nemohl 
zřejmě pomýšlet na časově i finančně 
nákladnou realizaci obrazu, zamýšleného 
původně nepochybně pro veřejnou výsta-
vu, pro Salon.

Po výtvarné stránce kresba dobře uka-
zuje, jak rychle dovedl mladý Mucha 
zužitkovat poučení, kterého se mu dosta-
lo v Paříži v roce 1887–88 na Académie 
Julian a v roce 1888–89 na Académie 
Colarossi. Na rozdíl od jeho zachovaných 
obrazů z období studia na mnichovské 
Akademii, pro které je příznačná poměr-
ná drobnost figurální stafáže, dokázal nyní 
Mucha vytvořit dominantní figuru obrazu 
se značnou kompoziční a výrazovou jis-
totou. Oprávněné ambice Muchy jako 
malíře musely být ovšem tehdy obětovány 
příležitostné ilustrační práci, kterou teprve 
postupně v následujících letech dokázal 
proměnit v nový styl typu Art Nouveau.

Posuzovaná kresba je už svým formá-
tem a také výtvarnou kvalitou výjimečná 
v tom, co se dochovalo z Muchova díla 
z tohoto počátečního pařížského období, 
a v tom směru má značnou dokumentární 
a uměleckohistorickou hodnotu.

Celkový závěr zní, že jde o nepochybný 
originál Alfonse Muchy, který zajímavě 
doplňuje naše znalosti o počátcích jeho 
tvorby.
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6.

Preisler Jan (1872–1918)

Návrh na mozaiku pro Zemskou 
banku v Praze
barevný pastel
14,5 × 25,5 cm (výřez)
sign. PD monogram PJ

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, 
Ph.D.

provenience:
• ze sbírky Ing. Semeráka, na rubu štítek 

sbírky

45 000 Kč

SYNTÉZA IDEALISMU 
A SYMBOLISMU
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Posuzovaný pastel je originálním, krásným 
komorním dílem Jana Preislera, jednoho 
z prvních, vůdčích představitelů české 
moderny. Svou tvorbou, reagující osobi-
tým způsobem na podněty mezinárodní-
ho symbolismu a secese, razil na počátku 
století v malířství nové cesty a vytyčoval 
nová kritéria. Preisler, zapojený do moder-
ních snah také intenzivní činností ve Spolku 
výtvarných umělců Mánes, jehož byl 
několikrát předsedou, je všeobecně přijí-
mán za tvůrce prvního moderního obrazu 
v českém malířství, který všechny dobové 
vlivy dokázal přetavit v osobitou synté-
zu propojující neoromantický idealismus, 
symbolistní soustředění na hlubiny duše 
i secesní požadavek originálního stylu.

Preislerova plošná stylizace, úsilí o monu-
mentalitu a vnitřní jednotu, kult krásy 
a harmonie se úspěšně uplatnily při monu-
mentálních realizacích výzdoby secesní 
architektury. Důležitou složkou generač-
ního programu byla totiž představa tzv. 
„Gesamtkunstwerku“, jednotného umělec-
kého díla jako výsledku aktivní spolupráce 
odvětví malby a plastiky s architekturou 
a užitým uměním. K tomuto úkolu byl Jan 
Preisler disponován nejen svým studiem, 
ale především mnohostranností svých 
zájmů. K monumentálně dekorativní tvor-
bě ho vedly nejen vnější podněty zakázek 
(v nichž nacházel takřka jediný zdroj pří-
jmů), vnímal ji také jako možnost nových 
zkoumání a řešení problematiky výtvar-
né formy, jak ji tehdy studoval v knize 
Adolfa Hildebranda „Das Problem der 
Form in der bildenden Kunst“, jejíž druhé 
vydání z roku 1905 na české umělce silně 
zapůsobilo. Již Antonín Matějček zdůraz-
nil, že Preislerovo studium Hildebranda, 
spolu s vlivem heroicky monumentálních 
soch E. A. Bourdella (který měl roku 1909 
v SVU Mánes výstavu a osobně navští-
vil Preislerův ateliér), se promítlo do čtyř 

mozaikových polí pro novostavbu Zemské 
banky v Praze Na Příkopech (1909–1910) 
od architekta Osvalda Polívky, s nímž 
malíř spolupracoval již o několik let dříve 
na výzdobě obchodního domu U Nováků 
(1902–1904).

Preislerovo malířské dílo doprovází kres-
by a pastely – studie, kompoziční náčrty, 
v nichž autor promýšlel své obrazové cykly 
a koncepci monumentálních zakázek 
a jež tvoří mimořádně závažnou součást 
jeho uměleckého odkazu. Lze jimi dolo-
žit krystalizaci jeho výtvarného projevu 
a jeho trvalé základní rysy: originální bás-
nickou obraznost, niternost, citovost, hle-
dání harmonie, spojení motivických složek 
díla s čistou výtvarností i bytostný dekora-
tivní smysl, který Preisler uplatňoval právě 
zejména v realizacích pro architekturu.

Posuzovaný pastel je studií pro mozaikovou 
výzdobu Zemské banky v Praze, konkrétně 
návrhem pro střední část triptychu, orien-
tovaného do ulice Na Příkopě. Je dílem, 
v němž autor zachytil svůj prvotní nápad, 
který dále již výrazněji kompozičně nemě-
nil, pouze upravil atributy postav jako 
alegorii práce a plodnosti (ve finálním 
návrhu má muž kladivo a žena jablko).

Typ ženské a mužské postavy, zde ztvár-
něný, je velice příznačný pro Preislerovu 
ikonografii. Rozpoznáváme tu plavovlasou 
ženu, jakousi Múzu či Evu, a malířovo „alter 
ego“, jímž je postava Jánika, vesnického 
chlapce s havraními vlasy, který se obje-
vuje ve všech klíčových Preislerových 
obrazech, a to právě i tam, kde je tento 
osobní umělcův hrdina idealizován. 
Jak poukázal P. Wittlich, rodokmen této 
postavy sahá až k romantickému jinocho-
vi K. H. Máchy, k tomu „cizinci v naší zemi“, 
který touží výše, do „říše světla“, tam, kde je 
jeho skutečná vlast a kde sídlí „vzor krásy“.
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7.

Malý Jan (1898–1954)

Tři dívky hrající kuličky
1932
olej, plátno
78 × 101,5 cm
sign. PD Jan Malý 1932.

45 000 Kč

Jan Malý byl český malíř a grafik a byl 
synem malíře Václava Malého. Studoval 
na Akademii výtvarných umění v Praze 
pod vedením prof. Vlaho Bukovace 
a Maxmiliána Pirnera. Maloval krajin-
né výjevy a figurální motivy z českého 
prostředí, zejména života na vsi. Polní 
práce a zejména pak žně dokázal vyma-
lovat velmi věrně a s obdivem. Maluje 
Domažlicko, Uherskobrodsko, kraje 
Vysočiny. Jeho obrazy jsou plné pracovi-

tých lidí, ale také odpočívajících na prahu 
svého domku. Zachytil ženy, muže i děti 
při lidových slavnostech a mnoho z nich 
je oděno do svých krojů. Měl rád dětské 
motivy, hrající si děti mu byly inspirací 
a dokázal je ztvárnit velmi věrně a láskypl-
ně. Jan Malý byl malířem českého venko-
va a obyčejného života tamních lidí.

Do roku 1931 vystavoval s Jednotou uměl-
ců výtvarných v Praze.
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8.

Kupka František (1871–1957)

Dívka na posteli
1902
olej, plátno
37,5 × 28,5 cm
sign. PD Kupka, na rubu 2× autorské razítko

odborná expertiza: Pierre Brulle

vystaveno: 
• Galerie Moderna duben–květen 2018

950 000 Kč

Již v počáteční Kupkově periodě je zřej-
mý jeho nebývalý talent a nekompromisní 
pohled na stav světa. Jeho malířská díla, 
kresby, grafiky a ilustrace se nesly v duchu 
figuralismu a alternativního symbolismu. 
Ke krotké a konvenční manýře měly tyto 
různorodé práce daleko.

Symbolika byla jeden z nejdůležitějších 
rysů Kupkova přístupu k malbě. Kupka 

svou malbou podával podobenství, ať už 
pracně myšlenkově vydedukované, nebo 
podobenství tvarů. Byla v tom jeho osobní 
predispozice ustavičného hloubala, jenž 
se ptá po smyslu věcí.

Výrazové prostředky se v čase promě-
ňovaly, symbolika zůstávala. Atmosféra 
malby a její sdělitelnost se stává rozhodují-
cí. Proto si Kupka oblíbí na počátku svého 
pařížského pobytu Schwaigra, se kterým 
se znal už z Vídně. Oblíbí si jeho fantasti-
ku, která zavání až černokněžnictvím. Pro 
podobnou fantastiku preferuje z českých 
umělců Panušku a Bílka.
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9.

Špála Václav (1885–1946)

Trojportrét Helfertových dětí
1917
olej, plátno
95 × 100 cm
sign. LD V. Špála 17

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Obraz opatřen evidenčním štítkem „Soupis díla národního 
umělce Václava Špály“, č. 1791. [Tento soupis vznikl 
v souvislosti s přípravou posmrtné výstavy Václava Špály roku 
1947 v Mánesu. Její kurátoři, Dr. Jaromír Pečírka a umělcův 
syn Jan Špála, tehdy shromáždili dosud nejúplnější 
kolekci Špálových obrazů, která byla vzhledem k velkému 
počtu exponátů v průběhu výstavy obměňována.] Štítek 
při restaurování sňat ze zadní strany plátna a připojen 
k restaurátorské zprávě.

Dále opatřeno štítkem Ústředního svazu československých 
výtvarných umělců (fungujícího pod tímto názvem v letech 
1948–1956) s uvedením Blaženy Helfertové jako tehdejší 
majitelky díla. 

provenience:
• sbírka Vladimíra Helferta (1886 Plánice – 1945 Praha), 

význačného českého muzikologa, pedagoga, 
organizátora a dirigenta. Od roku 1919 žil v Brně, kde založil 
Hudební archiv, dnes Oddělení dějin hudby Moravského 
zemského muzea, a Seminář pro hudební vědu na 
Masarykově univerzitě – dnes Ústav hudební vědy FF MU.

reprodukováno:
• Václav Špála, Mezi avantgardou a živobytím, Národní 

galerie v Praze, reprodukováno v Soupise černobílých 
vyobrazení

vystaveno:
• Národní umělec Václav Špála: Figurální obrazy, SVU 

Mánes, Praha, červen–srpen 1957, č. k. 71

800 000 Kč



38



39

Posuzovaný obraz „Trojportrét Helfertových 
dětí“ je autentickou, rozkošnou a sběra-
telsky raritní prací Václava Špály, klíčo-
vé osobnosti české výtvarné avantgardy 
první poloviny dvacátého století. Václav 
Špála byl jedním z nemnoha umělců své 
generace, kteří byli schopni plně využít 
tvárných možností barvy, jejích kontrastů 
a formotvorných reflexů k dosažení neoby-
čejně rytmicky provázaného obrazového 
celku. Špálova malba je přímá, smyslově 
naléhavá a barevně zářivá. S francouz-
ským fauvismem ho spojovala bezpro-
střednost a téměř živelná radost z procesu 
malby, smysl pro čistý barevný tón a neza-
tíženost existenciálními otázkami.

Špála se sešel s většinou avantgard-
ních představitelů své generace (E. Filla, 
B. Kubišta, A. Procházka, B. Feigl, V. Beneš, 
V. Nowak, O. Kubín) již za studia na praž-
ské Akademii výtvarných umění v letech 
1903–1909. Se skupinou Osma, ač nebyl 
jejím členem, sdílel odvahu k nekonvenč-
nímu výtvarnému projevu. Následně 
však již překonává „plachost venkovské-
ho chlapce“ a účastní se uměleckých 
činů progresivních sdružení – Skupiny 
výtvarných umělců (1911–1914) a skupiny 
Tvrdošíjní (1918–1924). V roce 1936 se stává 
předsedou SVU Mánes. Václava Špálu 
lákalo umění, které zrcadlí přirozený tem-
perament, radost z tvoření. Jeho ateliér 
ve vile na pražské Ořechovce jako by byl 
po celý rok prozářen sluncem letní krajiny 
– v obrazech krajin, kytic, zátiší jako by 
kvetly louky a zrálo obilí, voněly lesy a lesk-
ly se hladiny vod.

Posuzovaný obraz „Trojportrét Helfertových 
dětí“ má v celku uměleckého odkazu 
Václava Špály výjimečné postavení, 
neboť se jedná o jednu z mála podobizen 
provedených na zakázku. O významu díla 
svědčí i to, že bylo prezentováno na důle-
žité výstavě Špálova figurálního díla 

ve výstavních prostorách Mánesa v červ-
nu–srpnu 1957. Tato výstava přesvědčivě 
ukázala, jak velký význam měla v auto-
rově tvorbě figurální malba, že obecné 
vnímání Václava Špály především jako 
malíře květin a krajin tuto důležitou oblast 
jeho práce v širším vědomí nespravedlivě 
potlačilo.

Z hlediska Špálových portrétních realizací 
převládají podobizny početných rodin-
ných příslušníků, zejména šesti malířových 
sester (autorovými slovy: „Rodina a hlavně 
mé sestry byly tu častou obětí …“) a téma 
autoportrétu. V případě posuzovaného 
obrazu se Špála pustil do náročné formy 
skupinového portrétu. Vytváří ho v době, 
kdy se definitivně vzpamatoval z válečné 
zkušenosti: uspořádal svou první rozsáh-
lejší výstavu v Rubešově galerii (1917), 
kde kromě krajin z Dalmácie, Uher a Prahy 
představil soubor figurálních kubistických 
prací, a podílel se na konstituování skupi-
ny Tvrdošíjní, založené roku 1918 a zásad-
ně ovlivňující českou uměleckou scénu 
až do roku 1925.

„Trojportrét Helfertových dětí“ je energic-
kou, sebejistou malbou, která brilantně 
zrcadlí Špálovu schopnost zcela moder-
ně, nepopisně a přitom opticky věrně 
zachytit podobu tří malých dívek, uvědo-
mujících si plně vážnost jejich úkolu být 
malíři modelem. V rázných a místy krátce 
řezaných tazích štětce je do důsledků 
uplatněn autorův typický princip tvarové 
a barevné rytmizace, odvolávající se na 
dědictví kubismu a fauvismu. „Trojportrét 
Helfertových dětí“ je jedním z vývojově 
důležitých obrazů, v nichž se koncentruje 
Špálova dosavadní zkušenost, jeho malíř-
ské mistrovství, a který předznamenává 
hédonistickou atmosférou mladé republi-
ky, společenského i ekonomického vzestu-
pu „zlatých“ dvacátých let.
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10.

Slavíček Jan (1900–1970)

Lapad (Dalmácie)
1923
olej, plátno
70 × 60 cm
sign. PD Slavíček 1923

PD autorem název díla – Lapad

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

120 000 Kč

Posuzovaný obraz „Lapad (Dalmácie)“ 
je originálním, okouzlujícím a velmi vzác-
ným dílem Jana Slavíčka, autora, který 
patří k charakteristickým představitelům 
generace narozené kolem roku 1900, 
generace, která do našeho umění vnesla 
avantgardní výboje i nový senzualistický 
vztah ke skutečnosti.

Prof. V. V. Štech přesně vystihl, že „Jan 
Slavíček dostal už v kolébce, co jiní teprve 
pracně dobývají.“ V duchu jeho lyrického 
realismu maloval Jan Slavíček své první 
obrazy, když začal studovat v ateliéru prof. 
Jana Preislera na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Po Preislerově smrti pro-
šel ateliéry V. Nechleby, M. Švabinského 
a O. Nejedlého, u něhož roku 1925 absolvo-
val. Během studií se spřátelil s B. Piskačem, 
J. Hubáčkem a B. Žufanem – tato jména 
zdůrazňují postavení Jana Slavíčka 
v rámci své generace; všichni patřili k nej-
větším nadějím tehdejší malby. Slavíčkovo 
dílo je rozděleno mezi práci krajinářskou, 
tvorbu zátiší a řadu menších i monumen-
tálních obrazů Prahy.

Vedle Francie to byla po roce 1918 zejmé-
na Jugoslávie, Království Srbů, Chorvatů 

a Slovinců, kam se upíraly zraky českých 
malířů v souvislosti s programem „očiště-
ní“ malířské palety. Přitahovalo je prostře-
dí, které má moře, slunce – jasnost, světlo, 
formující jinou plasticitu, odlišnou od stře-
doevropské krajiny s šedavou oblohou. 
Dobré vztahy Československé republiky 
s Jugoslávií v rámci Malé dohody zname-
naly pro české umělce otevřené dveře 
na jadranské pobřeží. Motivy jadranských 
marín a dalmatských motivů se za první 
republiky staly neopominutelnou součástí 
ikonografie moderní české krajinomalby.

Posuzovaný obraz „Lapad (Dalmácie)“ 
představuje jeden z bravurních výsledků 
Slavíčkovy velkoryse naplánované stu-
dijní cesty, kterou uskutečnil roku 1923. 
V první části vedla z Paříže přes Marseille 
na Francouzskou riviéru a odtud do Itálie. 
Navštívil Janov, Pisu, Sienu, Florencii, 
Arezzo, Ravennu a Anconu, kde se nalodil 
na parník a druhého dne se ocitl v Gruži 
u Dubrovníku. Na dalmatském pobřeží 
bydlel ve Villa Lazaret, kde na dvoře právě 
pracoval sochař Ivan Meštrović. Na polo-
ostrově Lapadu vytvořil Slavíček několik 
výrazově plně vyzrálých děl, posuzovaný 
obraz k nim patří.
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11.

Nowak Willi (1886–1977)

Senoseč
olej, plátno
48 × 62 cm
sign. PD Willi Nowak

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
• významná sbírka šéfdirigenta brněnské filharmonie

85 000 Kč

Posuzovaný obraz „Senoseč“ je auten-
tickým, veskrze typickým, idylicky pas-
torálním dílem Viléma (Willi) Nowaka 
(1886–1977), které fascinuje svou niternou 
pohodou a jemnou vibrací zlatavých, 
modravých a zelených tónů, vytvářejících 
kultivovanou tkáň barevné hmoty – „belle 
matière“, o kterou autor vždy usiloval.

Willi Nowak proslul jako významný před-
stavitel zakladatelské generace moder-
ního umění, účastník obou legendárních 
výstav skupiny Osma. Nadto byl neopo-
minutelnou osobností česko-německého 
kulturního dění první poloviny 20. stole-
tí. Přátelil se s okruhem autorů česko-
-německé židovské literatury. Portrétoval 
Maxe Broda, který za ním přivedl do ate-
liéru Franze Kafku. V letech 1919–1928 žil 
v Berlíně a stýkal se i tam s nejvýznačněj-
šími osobnostmi své doby. Zvláště blízký 
mu byl Paul Klee.

Již F. X. Šalda roku 1909 postihl specifické 
osobní ladění Nowakovy malby, jeho niter-
ní lyrismus i podvědomé tíhnutí k pocitové-
mu zakotvení v evokacích starých slohů, 
zvláště pozdního rokoka a klasicismu. 
V kritikově textu o malíři čteme o „sladkém 

samotáři, který vidí život i krajinu z odstu-
pu, zvláštní mlhou snivosti a fabulačního 
kouzla“.

Obraz „Senoseč“ je mistrnou ukázkou 
Nowakovy bravurní schopnosti rozehrát 
malbu úchvatnými prostorovými, barev-
nými a světelnými kvalitami. Kraj pod 
Mělníkem, tolik obdivovaný i Josefem 
Mánesem, představoval pro Nowaka 
„celoživotní okouzlení“. Labská krajina 
má zvláštní půvab malířskostí své atmosfé-
ry, barvitostí vzduchu, podobně jako bylo 
ovzduší Ile de France přitažlivé pro krajiná-
ře barbizonské školy a impresionisty.

Suverénní dělený rukopis je zde doveden 
k dokonalosti. Ne náhodou tak Vojtěch 
Volavka v souvislosti s Nowakovými díly 
těchto kvalit konstatoval: „Snad jen ve fran-
couzském malířství najdeme tak metodic-
ky zpracovaná plátna. Nikde v obraze 
není prázdných míst, nic není zůstaveno 
náhodě, nic nedopověděno, každá forma, 
každý tónový vztah přesně určen. Je v tom 
kus cézannovské svědomitosti, která nutí 
umělce pracovat tak, že každý tah štětce 
je na tom místě, kde musí právě být.“
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12.

Blažíček Oldřich (1887–1953)

Vzpomínka na Statenice
1946
olej, sololit
70,5 × 96 cm
sign. LD O. Blažíček 46.

na rubu štítek s popisem díla a razítko ČFVU

odborná expertiza: PhDr. Ivo Helán

250 000 Kč

MALÍŘ VLASTI –  
MALÍŘ ČESKÉ KRAJINY
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13.

Eberl František Zdeněk (1887–1962)

Mladá Pařížanka
olej, dřevěná deska
41 × 32,5 cm
sign. PD nečitelná

na rubu přípis Eberl 1940 a razítko výstavy: Galerie Moderna, 2018, kat. č. 24

75 000 Kč

Francois Zdeněk Eberl se narodil v pražské 
židovské rodině, po úspěšném absolvová-
ní gymnázia studoval na pražské Akademii 
výtvarných umění u Vlaha Bukovace. 
Jeho spolužáky byli Václav Špála a Emil 
Filla. Během studia mladý umělec pře-
stoupil na Akademii do Mnichova, kte-
rou absolvoval s výtečným prospěchem 
a později zde dva roky působil jako učitel 
malby. Po zveřejnění politicky laděných 
kreseb byl však nucen Německo opustit. 
Studoval také v Amsterodamu a v Paříži.

V roce 1911 v Paříži zakotvil a usadil 
se na Montmartru. Přátelil se s Picassem 
a Modiglianim a velmi rychle se prosadil 
jako úspěšný malíř žen. Jeho sugestiv-
ní ženské portréty a akty v originálním 
působivém pojetí si získaly velké množství 
obdivovatelů. V Eberlově díle se objevuje 
inspirace pařížským pouličním životem, 
jeho noční atmosférou s prostitutkami, 
hazardními hráči, narkomany a alkoholi-
ky. Během obou světových válek se nevy-
hýbal politickým kresbám a karikaturám. 
V roce 1926 zazářil na výstavě francouz-
ského umění ve Stockholmu a od konce 
dvacátých let pobýval střídavě v Monte 
Carlu a Paříži.

Poválečná léta již nepřinesla malíři 
úspěchy z let 1920–1939. V Čechách byl 
po válce téměř zapomenut. Teprve nedáv-
no začala umělecká rehabilitace umělce 
ve Francii, Monaku, Izraeli i v rodné zemi 
a znovu ožil zájem o bravurní nadčaso-
vou malbu malíře, který ve dvacátých 
letech tvořil v duchu francouzské moderní 
malby srovnatelně s Picassem, Derainem 
či Modiglianim.

Dílo Francois Zdeňka Eberla čeká na svůj 
zasloužený návrat mezi věhlasné české, 
ale i francouzské malíře 1. poloviny 20. sto-
letí.



49



50

14.

Ullmann Josef (1870–1922)

Lesní zátiší
olej, plátno
56 × 47 cm
sign. LD J. Ullmann

pravost potvrdila: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

90 000 Kč

Ullmanna formovala chittussovská kraji-
na a také tendence krajinářské secese, 

jíž měl možnost v Mnichově soustředěně 
poznávat, roku 1895 viděl v Glaspalastu 
bezesporu výstavu Worpswedských 
s jejich náladovými melancholickými plát-
ny. V nejranějších pracích se tak snoubí 
romanticko-realistický názor s dekorativis-
mem secese (březové háje), postupně 
s uvolněním štětcového přednesu se posi-
luje vizuální složka a Ullmann přechází 
k technice větších či menších skvrn, barvy 
roztírá do sucha do podložky i vrší v pas-
tách, kombinuje olej i temperu a dociluje 
skutečného technického mistrovství.

Kolem roku 1910 se již natrvalo oddal ryzí-
mu impresionismu se silnými akcenty žluté, 
červené, bílé, modré a dalších nelome-
ných čistých barev, přičemž dosáhl zejmé-
na v letních a zimních motivech výrazově 
přesvědčivých výsledků.

Josef Čapek

VÝZNAMNÝ PŘEDSTAVITEL 
MAŘÁKOVY ŠKOLY
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Posuzovaný obraz „Provensálská krajina“ 
je autentickým, typickým a kvalitním dílem 
Otakara Kubína – Coubine, autora, který 
je spolu s Rudolfem Kremličkou nejvýraz-
nějším představitelem českého moder-
ního klasicismu. Jeho postavení bylo 
však specifické v tom, že od roku 1912 žil 
ve Francii a dosáhl světové proslulosti. Stal 
se uznávaným příslušníkem mezinárod-
ního společenství umělců nazývaného 
„École de Paris“. Od roku 1932 byl také 
členem pražské Umělecké besedy, v níž 
v meziválečném období spolu s Josefem 
Šímou tvořil „francouzskou spojku“. Když se 
po první světové válce s dobově příznač-
ným neoklasicismem sblížil, jeho osobitý 
„pastorální styl“ se postupně stal synony-
mem pro celou tendenci.

Francouzská krajina, to byla pro Coubina 
především Provence. Roku 1919 se z Paříže 
stěhuje do Aptu (Vaucluse), aby se násled-
ně natrvalo usadil v Simiane-la-Rotonde 
pod Nízkými Alpami (Basses Alpes, dnes 
Alpes-de-Haute Provence). Tam na dlou-
hou dobu nalezl – jak se sám vyjádřil – 
Arkádii svého života a umění. Zamiloval 
si krajinu chudou a suchou, kterou Pablo 
Picasso nazval „nelidskou“. Připomínala 
mu jistě něco z „drsnosti“ rodné moravské 
krajiny z okolí Boskovic. Pocity odcizenos-
ti (jak ještě po dlouhých letech přiznal 
v dopise J. Mahenovi: „Jsem tu stále ještě 

cizincem“) kompenzuje těsným přilnutím 
k tehdy spíše pozapomenuté oblasti jižní 
Francie. Odhaluje naprosto osobité kouz-
lo kraje, jenž má ve své prostotě antic-
kou vznešenost. Hranici malířsky přitažlivé 
Provence posunul asi 50–100 km severně 
od Aix-en-Provence, kde tvořil Cézanne. 
Objevil tuto krajinu nejen pro sebe, 
ale i pro Francouze, „kteří tento čin vysoce 
ocenili tím, že ho zařadili mezi své nejpřed-
nější malíře“.

Posuzovaný obraz „Provensálská krajina“ 
je dílem noblesní krásy a mimořádně kul-
tivované senzibility, v němž se zračí auto-
rova jedinečná schopnost dosáhnout 
harmonie všech výrazových prostředků.  
To se Coubinovi podařilo jen díky tomu, 
že se důvěrně sžil s charakterem a vnitř-
ním rytmem místní krajiny. Na posuzova-
ném obraze autor evokuje příznačnou 
atmosféru přírody prosycené vůní levan-
dule, trav a bylin, v níž jižní slunce tlumí 
ostré kontrasty barevných tónů, jako by 
procházely filtrem. Tyto ztlumené barvy 
rozplývající se ve stříbřitém oparu před-
stavují symbol lidské moudrosti (J. Siblík). 
Coubine zachytil okamžik, kdy je v kraji-
ně vše nehybné, vzácný moment téměř 
posvátného klidu. V této krajině, jež je jako 
„objevený ráj“, se jako v zrcadle odrá-
ží jeho osud: přišel kdysi do této části 
Francie, aby našel mír a útěchu.

15.

Kubín Otakar (1883–1969)

Provensálská krajina
olej, plátno
60 × 73 cm
sign. PD Coubine

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

480 000 Kč
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16.

Kerhart Oldřich (1895–1947)

Kytice v okně
1938
olej, překližka
75 × 57 cm

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

vystaveno:
• Oldřich Kerhart, Životní dílo, Středočeská galerie, Praha [dnes GASK], září–říjen 1975, 

č. k. 44

180 000 Kč

Posuzovaný obraz „Kytice v okně“ 
je autentickým, reprezentativním a neoby-
čejně krásným dílem Oldřicha Kerharta, 
výrazného představitele české moderní 
malby, zejména její krajinářské linie, před-
sedy spolku Umělecká beseda a profe-
sora Univerzity Karlovy. Příslušník gene-
race, která aktivizovala život Umělecké 
besedy, vrstevník a přítel Vlastimila Rady, 
Vojtěcha Sedláčka či Martina Salcmana, 

byl vzácnou tvůrčí osobností, jejíž odkaz 
stále ještě čeká na nové komplexní 
uměleckohistorické zpracování. Přitom 
již Dr. Luboš Hlaváček v autorově komorní 
monografii z roku 1960 poukázal na to, 
že autor byl zcela neprávem pozapome-
nut, že „ve složité polyfonii českého malíř-
ství 20. až 40. let (…) znělo jméno Oldřicha 
Kerharta mnohem silněji, než můžeme 
zaslechnout dnes“.

OKOUZLUJÍCÍ POETICKÁ PRÁCE 
Z PAŘÍŽSKÝCH ZÁŽITKŮ
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Oldřich Kerhart se narodil roku 1895 
do vážené kulturní rodiny poděbradského 
starosty a podnikatele, zakladatele nej-
většího průmyslového podniku ve městě 
(Kerhartova pila a cihelna), Vojtěcha 
Kerharta st. (1863–1924). Z Oldřichových 
sourozenců jmenujme především architek-
ta Vojtěcha Kerharta (1892–1978), mj. auto-
ra památkově chráněné Libenského 
kolonády v poděbradském lázeňském 
parku. Pochopení rodiny pro jeho výtvar-
né nadání mu umožnilo po ukončení 
nymburské reálky studium na pražské 
Akademii výtvarných umění, kde se stal 
žákem Jana Preislera. 

V roce 1917 vystoupil poprvé na veřejnost 
na kolektivní výstavě Umělecké Besedy, 
SVU Mánes a Jednoty umělců výtvar-
ných v Obecním domě a tento svůj debut 
potvrdil roku 1919 vstupem do Umělecké 
besedy. Od té doby se účastnil aktivně 
všech spolkových aktivit, z nichž jednou 
bylo i vydávání sborníku „Život“.

Situace ve společnosti i umění dvacátých 
let přivedla Oldřicha Kerharta nakrátko 
od působivé krajinomalby, determinova-
né klidnou a jasnou přírodou jeho rodi-
ště, k zájmu o civilistní a sociální motivy 
města a jeho periférie. Po sociální peri-
odě se znovu vrací ke krajině, určené 
tichou vyrovnaností koloritu i kompozice. 
Klasicizující tendence, plynoucí z jeho 
povahového založení a patrné již v obra-
zech z počátku dvacátých let, se utvrzo-
valy během jeho četných studijních cest, 
do Itálie, na Korsiku, do Paříže, Jugoslávie 
apod.

Nejednu zkoušku Oldřichu Kerhartovi 
a jeho rodině přinesla německá okupace 

a druhá světová válka. Od roku 1940 vyko-
nával funkci předsedy Umělecké besedy, 
kterou byl v těžké době pověřen pro svou 
„rozvážnost, společenský takt a národní 
spolehlivost“. První roky války strávil hek-
tickou prací. V letech 1941–1943 měl tři 
samostatné výstavy, přičemž ještě napsal 
divadelní hru o Josefu Mánesovi, která 
měla premiéru 1. 4. 1941 v Prozatímním 
divadle. Po osmé repríze byla hra Němci 
zakázána kvůli vlasteneckému étosu. 

V roce 1943 byl Kerhartův bratr Jaromír 
umučen v koncentračním táboře Osvětim. 
Sám Oldřich Kerhart na sklonku války 
těžce onemocněl. V roce 1945 byl jme-
nován profesorem Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Zemřel předčas-
ně roku 1947.

Posuzovaný obraz „Kytice v okně“ je auto-
rovou okouzlující, výsostně poetickou 
prací, fixující autorův pařížský zážitek. 
Pastelově něžná barevná atmosféra, 
vytvářející jemnou clonu lyrického oparu, 
doslova obemyká pevné jádro preg-
nantní lineární konstrukce. Tato nesmírně 
suverénní, výrazná kresba štětcem, která 
opisuje obrys tvaru kaligrafickou linkou, 
dokládá, že Kerhart pohlížel na scenérii 
očima stavitele – není divu, když jeho bratr 
i bratranec byli architekti. 

Na kvality Kerhartových obrazů jako 
je posuzovaná „Kytice v okně“ upozor-
nil již André Salmon (Život, 1930), když 
jeho díla dával do souvislostí se jmény 
Jana Zrzavého, Raoula Dufyho či André 
Deraina.
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17.

Kars Jiří (Georges) (1880–1945)

Toaleta
kolem 1928
olej, plátno
64,5 × 54 cm
sign. LN Kars, na rubu Georges Kars

na rubu popis autorem a štítky výstav

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

340 000 Kč

provenience:
• restituce z Krajské galerie Olomouc (dnes Muzeum umění Olomouc), O 1045

vystaveno:
• Krajská galerie Olomouc, č. 75, Vystaveno ve KGVU ve Zlíně, 2004, kat. č. 52
• GEORGES KARS, Galerie Vincence Kramáře, Praha, 21. 3. – 21. 4. 1965, č. k. 23 

(„Koupel“)
• České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, KGVU ve Zlíně, 

výstava k 50. výročí galerie, 23. 3. – 25. 4. 2004, č. k. 52
• Poutníci. Turisté proti své vůli. Zámecký pivovar Litomyšl, 14. 6. – 7. 7. 2018

reprodukováno:
• monografie Georges Kars, Jiří Siblík, Praha 1999, č. 37
• katalog výstavy Poutníci, Turisté proti své vůli, Zámecký pivovar Litomyšl, 2018, str. 25

uvedeno:
• Georg Kars 1880–1945. Okouzlený pozorovatel. Státní galerie výtvarného umění 

v Chebu, Festival Mitte Europa, Oblastní galerie Liberec, 1997, soupis č. 99 („Koupel“)
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Posuzovaný obraz „Toaleta (Koupel)“ 
je originálním, sběratelsky nesmírně cen-
ným a smyslně rozkošným dílem Jiřího 
(Georga) Karse, příslušníka zakladatelské 
generace českého moderního umění, 
kosmopolitního tvůrce, patřícího k tzv. 
Pařížské škole (École de Paris). Tento rodák 
z Kralup pocházel z bohaté židovské rodi-
ny. Protože nikdy neměl existenční sta-
rosti, mohl si zvolit život moderního uměl-
ce, který se volně pohybuje ve světě bez 
jakéhokoli geografického omezení (až do 
okupace Československa). Vystudoval 
malířskou akademii v Mnichově, proces-
toval mnoho zemí Evropy, až se nakonec 
usadil (1908) v Mekce moderního umění, 
v Paříži. Účastnil se tam Podzimních salo-
nů a dalších významných výstav a pohy-
boval se ve společnosti slavných před-
stavitelů výtvarné i literární avantgardy 
(G. Apollinaire, P. Picasso, A. Derain, 
M. Vlaminck, J. Gris, M. Jacob, S. Valadon, 
M. Utrillo ad.). Jiří Kars dosáhl za svého 

života významných úspěchů a uznání (byl 
mj. jmenován rytířem francouzské Čestné 
legie) a dodnes je v zahraničí považo-
ván za jednoho z nejznámějších českých 
umělců.

Posuzovaný obraz vytvořil Jiří Kars ve svém 
zralém a velmi šťastném období, kdy nabyl 
proslulosti a Evropa nebyla ještě zkalena 
válečnými konflikty. Žil v Paříži a v letních 
měsících zajížděl do Španělska, které ho 
okouzlilo již v jeho uměleckých počátcích. 
„Toaleta (Koupel)“ je okouzlující ukázkou 
autorova (neo) klasicismu. Podle svých 
slov měl Kars „horečnou touhu po práci, 
ale nikoli program“, nechal se vést čistě 
instinktem a přáním malovat „lidi a věci 
tak, jak jsou.“ Právě sumárně viděné, smy-
slné akty patřily k autorovým klíčovým 
námětům a přispěly k jeho celosvětové 
proslulosti.

„Toaleta (Koupel)“ přesně vystihuje cha-
rakter Karsova malířského talentu. Autor 
se zde vyhýbá jakékoli snaze po efektu. 
Prostřednictvím forem moderního reali-
smu směřuje k syntéze, přičemž přírodu 
vnímá jako základní podnět, zdroj výtvar-
ných prvků, z nichž komponuje svébytný 
organismus obrazu. „Vezmu-li si model, 
nesnažím se zobrazit ženu, nýbrž ženství“, 
pronesl Kars. Interiér, pojednaný jen něko-
lika kompozičně vyváženými prvky, drže-
ný v delikátní, zemité barevnosti, vytváří 
ideální kulisu, která nechává zaznít krásné 
formy mladého ženského těla.

Při kontemplaci díla „Toaleta (Koupel)“ 
se nám mohou vybavit slova spisovatele 
Florenta Felse, který opěvoval „klidnou 
věcnost něžných a silných“ Karsových 
aktů. Jiří Kars tu mistrně ztvárnil jakousi 
moderní Betsabé. 
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18.

Drtikol František (1883–1961)

Bez názvu
1938
olej, lepenka
52 × 37,5 cm
sign. LD Drtikol 1938, na rubu monogram 28/11 1938 D

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

120 000 Kč

Posuzovaný obraz „Bez názvu“ je autentic-
kým, velmi zdařilým, typicky symbolistně 
laděným dílem Františka Drtikola, jednoho 
z největších českých i světových fotografů 
dvacátého století a současně nejzajíma-
vější osobnosti mystické malby třicátých 
let.

Drtikol byl prvním fotografem z českých 
zemí, který se proslavil internacionál-
ně, a to již ve dvacátých letech. Z mála 
v zahraničí akceptovaných umělců byl 
ve své době slavnější snad jen Alfons 
Mucha. Drtikolovy akty najdeme dnes 
snad ve všech dějinách fotografie. Drtikol 
byl fotografem světového významu, 
ale také malířem, kreslířem a grafikem, 

jehož dílo patří k příkladům českého sym-
bolismu z počátku dvacátého století a je 
i neopominutelnou součástí abstraktních 
tendencí třicátých let, návrhářem originál-
ních dekorací, lamp a bytových doplňků, 
osobitým myslitelem, spojujícím na svých 
cestách k poznání a k duchovně plnému 
životu rozličné systémy od staroegyptských 
náboženství přes křesťanství až po buddhi-
smus a tibetská učení. Zatímco modernis-
tická hnutí po první světové válce jeho 
tvorbu odmítala, novodobě byly po záslu-
ze vyzdviženy všechny odchylky od teh-
dejšího doktrinářství a Drtikol je ceněn 
jak jako fotograf ženské krásy, tak také 
jako mystik, který vtělil metafyzické zážitky 
do svých maleb.

MYSTIK METAFYZICKÉHO SYMBOLISMU 
A SPIRITUÁLNÍHO POSELSTVÍ
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František Drtikol byl osobností mnoha 
protikladů. Nejtalentovanější student foto-
grafické školy v Mnichově, potom slavný 
fotograf získávající nejprestižnější ocenění 
na výstavách po celém světě, později osa-
mělý tvůrce, který zemřel téměř zapome-
nut. Úspěšný podnikatel, v jehož ateliéru 
ve Vodičkově ulici v centru Prahy se dáva-
li portrétovat prezidenti, ministři a přední 
umělci, a současně člověk, který dvakrát 
zbankrotoval a mnohokrát zažil nouzi. 
Autor prvního promyšleného návrhu na zří-
zení fotografické školy v Praze i neúspěšný 
pedagog, jehož vyučovacím metodám 
i fotografiím se studenti po druhé světové 
válce vysmívali. To všechno byl František 
Drtikol.

Drtikolovo fotografické dílo je přes veš-
kerou mnohotvárnost mimořádně kom-
paktní a řadu rysů, které objevíme v jeho 
nejstarších fotografiích, nalezneme i v pra-
cích z posledního období jeho činnos-
ti. Technické provedení jeho fotografií 
se měnilo, olejotisky a gumotisky postup-
ně ustoupily pigmentovým tiskům a ty 
zase čisté fotografii, ale „malířský“ cha-
rakter jejich obrazové skladby zůstával 
příznačným rysem všech.

František Drtikol prodal roku 1935 svůj foto-
grafický ateliér a začal se zabývat výhrad-
ně jen hermetickými meditacemi a mal-
bou. Sklony k mysticismu jevil již od mládí. 
Hlavním důvodem k malování se mu stala 

potřeba zobrazit barevné a světelné vize 
prožité při hermetických koncentracích 
a sdělit poznatky nabyté v okamžicích 
průniku do oblasti nadvědomí. Jeho obra-
zy až na výjimky postrádají názvy, což 
lze vnímat jako záměr, neboť konkrétnější 
určení by mohlo být zavádějící a omezo-
vat divákovo vlastní vnímání díla.

Posuzovaný obraz patří k té linii autoro-
vy malířské tvorby, v níž stylově navazuje 
na své poslední fotografické období, kdy 
živé tělo modelu nahradil stylizovanými 
postavami, štíhlými a protáhlými, pohy-
bově neobyčejně vyváženými, které sám 
vyřezával z překližky. Obraz se vyznaču-
je velkorysou, dynamickou kompoziční 
skladbou, důsledným využitím světelných 
hodnot barvy a přitom velkou úsporností 
výrazu. 

Právě ve schopnosti, či spíše v mistrovství 
odít spirituální poselství do reálných tvarů 
s využitím minima vyjadřovacích prostřed-
ků zužitkoval Drtikol své dlouholeté zkuše-
nosti z fotografie. Protáhlá ženská figura 
s rozpjatýma rukama vyjadřuje vzývání 
a odpoutaní se od hmoty. Je obstoupe-
na světlem mandlovitého tvaru, obdobou 
mandorly používané při zobrazování sva-
tých v sakrálním umění. Posuzovaný obraz 
Františka Drtikola vypovídá o duchovním 
světě, který existuje mimo rámec času 
a běžným okem není vidět. Je apoteózou 
věčného a kosmického bytí.
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19.

Filla Emil (1882–1953)

Zátiší s lahví rumu, rybou a sklenicí
1928
olej, dřevěná deska
32 × 48 cm
sign. UD Emil Filla 28.

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D., PhDr. Jiří Hlušička

2 800 000 Kč

Posuzovaný obraz „Zátiší s lahví rumu, 
rybou a sklenicí“ je autentickým, výsostně 
malířsky cítěným dílem Emila Filly, vůdčí 
osobnosti meziválečné avantgardy, jed-
noho z nejvýznamnějších představitelů 
českého umění první poloviny dvacátého 
století. Emil Filla jako výrazná a autori-
tativní osobnost s virtuózním výtvarným 
projevem, organizátorskými schopnost-
mi i teoretickými a uměleckohistorickými 
ambicemi zásadním způsobem ovlivnil 
charakter české moderní kultury. Studoval 
na Akademii výtvarných umění v Praze 
(1903–1905) v ateliéru prof. V. Bukovce, 
kde se sešel s B. Feiglem, B. Kubištou, 
V. Benešem a A. Procházkou a spolu 
s nimi inicioval vznik skupiny „Osma“ 
(výstavy v letech 1907 a 1908). Po nesho-
dách se staršími členy SVU Mánes (jehož 
byl od roku 1909 členem) se stal určujícím 
autorem a spoluzakladatelem nového 
avantgardního sdružení, Skupiny výtvar-
ných umělců, a hlavním představitelem 
kubismu v českém výtvarném umění, 
který s větším či menším důrazem prosa-
zoval až do konce života.

Přestože Filla od roku 1910 úzce navázal 
na vůdčí příklad Pabla Picassa a George 
Braqua, pro svůj výjimečný talent dokázal 
kubistické principy na domácí půdě oso-
bitě modifikovat. Prošel pozoruhodným 

vývojem od analytického a syntetického 
kubismu přes kubismus lyrický, aby násled-
ně kultivoval formy vracející se k expresivní 
zkratce, pojící se s kubizující deformací.

V letech 1926–1929 vytvořil Emil Filla sérii 
bravurně malířsky rozehraných zátiší, zalo-
žených na „chuti“ a kvalitě barvy, naná-
šené pastou přímo z tuby i místy malo-
vané tekoucím emailem. Tvary nabyly 
na organičnosti, nakládání s barvou zís-
kalo bezprostřednější a smyslovější ráz. 
Intenzita malířského gesta se stupňovala. 
Filla se stal jedním z hlavních představi-
telů lyrického kubismu, který rafinovanou 
výtvarnou skladbou přesně zapadal 
do kontextu hédonismu, oslavujícího krásu 
života v druhé polovině dvacátých let.

K velmi krásným příkladům tohoto období 
malířovy tvorby patří posuzované „Zátiší 
s lahví rumu, rybou a sklenicí“, jež vyniká 
mimořádnou výtvarnou bohatostí. Je to 
intelektuálně i smyslově neobyčejně 
atraktivní malba, výraz Fillova tvarového 
a barevného „kouzelnictví“, adaptované-
ho na intimní prostředí domácího stolu. 
Záměrně přiznané kresebné detaily, ať už 
v podobě bodů či kreslené mřížky, se tu 
snoubí s fascinujícími strukturami barev-
ných ploch, to vše poskytující divákovi 
pokaždé nový a neotřelý vizuální zážitek.



67



68



69



70

20.

Malý František (1900–1980)

Setkání (Stretnutie)
1934
olej, plátno
82 × 75,5 cm
sign. PD F. Malý 34

na rubu na blindrámu autorský štítek s popisem díla

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

180 000 Kč

Posuzovaný obraz „Setkání (Stretnutie)“ 
je autentickým, vrcholným dílem Františka 
Malého, malíře pozoruhodného zejména 
svou poeticko-surreálnou imaginací, pří-
slušníka první poválečné generace čes-
kého moderního umění, jehož tvorba byla 
teprve v nedávné době znovuobjevena 
a adekvátně doceněna.

Přestože se narodil v témže roce jako např. 
František Muzika či Karel Teige, do praž-
ského avantgardního dění se výrazně-
ji nezapojil, aby se naopak zásadním 

způsobem zapsal do historie avant-
gardní scény dvacátých a třicátých let 
na Slovensku. Po absolutoriu na pražské 
Uměleckoprůmyslové škole (1917–1921, 
prof. J. Beneš, prof. F. Kysela) totiž odešel 
do Bratislavy, kde se stal vedoucím návr-
hářem gobelínových dílen Společnosti 
uměleckého průmyslu. Na této pozici setr-
val do roku 1925 a v následujícím roce 
převzal jako umělecký vedoucí dílny čes-
koslovenského lidového uměleckého prů-
myslu Detva (do roku 1933).

VRCHOLNÉ DÍLO  
POETICKO-SURREÁLNÍ IMAGINACE
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Během svého bratislavského působe-
ní navázal pedagogickou spolupráci 
s tamějšími uměleckými školami, nejdří-
ve od roku 1929 jako externí vyučující 
na Večerní škole uměleckých řemesel, 
posléze od roku 1934 až do počátku druhé 
světové války, která jeho slovenské období 
násilně ukončila, jako řádně jmenovaný 
profesor Školy uměleckých řemesel.

Ve své pedagogické práci uplatňoval 
modernistické principy poučené výukou 
na Bauhausu. Výrazně tak přispěl k formo-
vání mladé generace slovenské moderny.

Po cestě do Paříže (1935) uspořádal spolu 
se svým přítelem a vrstevníkem, sloven-
ským malířem a grafikem Imrichem (Imro) 
Weinerem-Kráľem roku 1936 v Bratislavě 
první surrealistickou výstavu, která uvedla 
myšlenky tohoto směru do místního kultur-
ního prostředí.

Rozpad československé republiky a přede-
vším druhá světová válka Malého tvorbu 
násilně přerušila a vyhnala ho mimo slo-
venské území. Byl nucen přesídlit do Brna, 
kde působil až do svojí smrti jako přední 
pedagog Školy uměleckých řemesel. Byl 
činný také jako textilní návrhář národního 
podniku Textilní tvorba Brno a jako scéno-
graf a výtvarník Státního divadla Brno, kde 
v druhé polovině čtyřicátých a v pade-
sátých letech dvacátého století vytvo-
řil přes čtyřicet inscenací ve spolupráci 
s činoherním (např. 1946–47 Drdovy Hrátky 
s čertem, 1949–50 Tylovi Kutnohorští havíři) 

i operním (1946–54 Verdiho La Traviata, 
1947–50 Dvořákova Rusalka aj.) souborem.

František Malý se malbě intenzivně věno-
val od poloviny dvacátých let, byl nejprve 
ovlivněn kubistickým tvaroslovím a záhy 
přešel k osobitému stylu imaginativních 
představ a poetických vizí.

Již od začátku svého působení 
na Slovensku se pravidelně zúčastňo-
val výstav Umělecké besedy slovenské, 
od roku 1932 byl členem Skupiny výtvar-
ných umělců v Brně a později koncem 
třicátých let i Spolku výtvarných umělců 
Aleš. Realizoval řadu autorských i kolektiv-
ních výstav (účastnil se např. také meziná-
rodní výstavy Expo 1958 v Bruselu). Svými 
díly je nejvýrazněji zastoupen zejména 
ve Slovenské národní galerii a v Moravské 
galerii v Brně.

Posuzované dílo „Setkání (Stretnutie)“ 
je špičkovou ukázkou autorova surreál-
ně-básnivého výtvarného jazyka. Skvěle 
dokládá Malého senzitivní přístup k malbě 
a způsob práce s prvky jeho typického 
tematického repertoáru. Je sugestivní 
„vzpomínkou na vzpomínku“, nevázanou 
na logiku paměti a mechanismy běžné 
představivosti. Autor zde vystavěl scené-
rii mocného lyrického ladění ztvárňující 
dvě imaginativní figury, zakleté v infor-
melní tvar, levitující nad snovou, ostrovní 
krajinou. Jako by tyto figury, ještě beze 
„jména“, téměř magicky k sobě přitaho-
vány, čekaly na vzájemný, oživující dotek. 
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21.

Kupka František (1871–1957)

Pohyb modré s černým plánem
1922
kvaš, karton
20 × 25 cm
sign. LD Kupka

provenience:
• Galerie Karl Flinker, Paříž

vystaveno:
• Kestner-Gesellschaft, Hannover, 1966, kat. č. 43
• Gimpel Fils Gallery LTD, Londýn, říjen 1964, kat. č. 16
• Galerie Aronowitsch, Stockholm, listopad 1967

1 800 000 Kč

Kupkovým odrazovým můstkem k abs-
trakci nebyla možnost využívání podně-
tů z nejrůznějších projevů soudobých vln 
moderního umění, byl celou svou pova-
hou tvůrcem, nikoliv receptivním šlech-
titelem sebraného materiálu. Jeho díla 
se neodvolávala nikdy k hotovým realiza-

cím jiných – odvolávala-li se na něco, pak 
jedině na určitý moment filosoficky zdů-
vodnitelného přístupu, nikdy ne na sám 
jeho produkt. Nade vše mu proto byla 
vlastní zkušenost a poučení, po kterém 
se dovedl pídit osobitými cestami. 
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22.

Šíma Josef (1891–1971)

ML (Vejce, Obraz, Rovnováha, MZ)
1927
olej, plátno
140 × 70 cm
sign. LN Šíma 1927, PD J. Šíma 1927

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Obraz byl mnohokrát vystavován a je reprodukován v řadě publikací.

provenience:
• sbírka Madame Josyane Dansette, Brusel
• významná moravská sbírka moderního umění

reprodukováno:
• (monografie) František Šmejkal, Josef Šíma, Odeon, Praha, 1988, obr. 115, s. 122

vystaveno a publikováno (výběr):
• Josef Šíma, Výstava obrazů a kreseb z Paříže, Aventinská mansarda, Praha,  

19. 3. – 20. 4. 1928, úvodní text v katalogu Karel Teige, č. k. 1
• První výstava skupiny Le Grand Jeu, Galerie Bonaparte, Paris, červen 1929, 

reprodukováno v katalogu, kde jsou publikovány též texty členů skupiny Le Grand Jeu
• Joseph Sima, Oeuvre anciennes et récentes, Galerie Le Point Cardinal, Paris,  

22. 3. – 30. 4. 1966, č. k. 2, reprodukováno na obálce publikace
• Josef Šíma, retrospektivní výstava 1919–1968, Národní galerie v Praze, květen–červen 

1968; Slovenská národná galéria, Bratislava, červenec–srpen 1968; Moravská galerie 
v Brně, srpen–září 1968, č. k. 18, reprodukováno v katalogu

• Josef Sima, retrospektivní výstava, Musée National d’Art Moderne, Paris, 7. 11. – 23. 11. 
1968, č. k. 10, reprodukováno na s. 33

• Joseph Sima 1891–1971, Museum Bochum, Německo, 9. 11. 1974 – 5. 1. 1975, č. k. 7
• Joseph Sima: Le Grand Jeu, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 2. 4. – 21. 6. 

1992
• Josef Šíma, Jízdárna Pražského hradu, Národní galerie v Praze ve spolupráci s Musée 

d’art moderne de la ville de Paris, červenec–září 1992, č. k. 82
• České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, KGVU ve Zlíně, 

výstava k 50. výročí galerie, 23. 3. – 25. 4. 2004, č. k. 58

28 000 000 Kč
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Posuzovaný obraz známý pod názvy „ML“, 
„Vejce“, „Rovnováha“ či „MZ“, toto ikonické 
dílo Josefa Šímy, je nepopiratelně jedním 
z vrcholů celoživotní tvorby autora, který 
se řadí k nejpozoruhodnějším a světově 
nejproslulejším českým malířům dvacáté-
ho století. Představuje manifestační projev 
autorovy imaginativní malby, jeho osobi-
tého surrealismu z období ustavení sku-
piny Le Grand Jeu. Takto výjimečná díla, 
nezpochybnitelné originály s exkluzivní 
proveniencí a mnohačetnou publicitou, 
se na trhu vyskytují jen velmi vzácně. 
Význam tohoto unikátního díla vychází 
z jedinečnosti, kterou reprezentuje.

Dílo Josefa Šímy (1891–1971) patří k těm 
nemnohým hodnotám světového moder-
ního umění, které vzdorují zařazení 
do úzkých kategorií jednotlivých výtvar-
ných směrů. Bylo tomu tak v období surrea-
-lismu, jehož doktríně se Šíma nikdy zcela 
nepodřídil, tak i v pozdní fázi na pomezí 
nefigurativní tvorby, aniž by k ní mohlo 
být jednoznačně přiřazováno. Většinu 
svého života prožil v Paříži a jako jednomu 
z mála českých umělců se mu podaři-
lo aktivně se podílet na mezinárodním 
výtvarném dění. Svou výtvarnou dráhu 
začal v prvních poválečných letech obra-
zy s civilistní tematikou, které po odjezdu 
do Francie v roce 1920 střídá krátké obdo-
bí větší formální experimentace. Od roku 
1921 participoval jako zahraniční dopi-
sovatel na aktivitách Uměleckého svazu 
Devětsil. Teigeho program stavby a básně, 
konstruktivismu a poetismu, korespondo-
val s jeho tvůrčím založením. V roce 1927 
se stává s několika mladými francouzský-
mi básníky zakládajícím členem skupiny 
Le Grand Jeu, čímž nalézá inspirativní 
paralelu svého díla.

Šímova plátna nesou v každém období 
vůdčí myšlenku, která přes rozrůzněnost 
a rozvětvenost jeho projevu vyrůstá z jed-
noho hlavního zdroje – z vědomí jednot-
nosti struktury kosmu a sounáležitosti jeho 
částí. V řadě posloupných zastavení nad 
přírodními zákonitostmi sleduje autor pro-
stupování veličin: zrod a bytí, vznik hmoty 
a její energii, duchovní základ jevů, jed-
notlivosti a celek, vzájemnou závislost 
biosféry, klid a pohyb, trvání a promě-
nu, posloupnost času i rozměry prostoru, 
souvislost současnosti s minulostí, intuicí 
porovnávanou skutečnost, stav vědomí 
i podvědomí, racionalitu i imaginaci.

Na základě několika iluminačních zážitků 
se ve druhé polovině dvacátých let zrodil 
v Šímových obrazech nový imaginativ-
ní svět. V náhlém výtrysku ohromujícího 
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zření, iniciovaného spatřeným bleskem, 
se mu otevřel prostor, na jehož rozhraní byl 
čin stvoření a velikost tvůrčí síly dodáva-
jící jednotu celému jsoucnu. V roce 1924 
uviděl zemi v jednolitém souvislém aktu 
zrodu a vertikálu propojující zemi s oblo-
hou. Otřásla jím síla dynamické činnosti, 
ucelenost přírodních zákonů i myšlenka, 
která je dala do pohybu, že nadále zůstal 
pozorovatelem a svědkem toho, co „viděl 
tak jasně“. V intuitivním pohledu probu-
zeném rozbouřeným živlem poznal to, 
k čemu vědci dospívají dalekosáhlými 
výzkumy: že celý kosmos ovládají „jedno-
duché principy, které platí pro elementár-
ní částici i pro atom, pro molekulu i pro 
krystal, pro rostliny i živočichy, pro člověka 
i pro planety, pro hvězdy i galaxie“.

V této atmosféře bylo pro Josefa Šímu 
velkým přínosem setkávání s mladými 
básníky – filozofy, s nimiž si velice dobře 
porozuměl a s nimiž na podzim roku 1927 
založil skupinu Le Grand Jeu (Vysoká 
hra), která pak sehrála ve francouzské 
kultuře důležitou úlohu. Její jádro tvořili 
R. Gilbert-Lecomte, R. Daumal, A. R. de 
Renéville a Šíma, osobnosti, které přinesly 
do skupinové aktivity nejoriginálnější vkla-
dy a zůstaly také jejímu programu věrné, 
každý svým odlišným způsobem, po celý 
život.

Posuzovaný obraz „ML (Vejce, Rovnováha, 
MZ)“ je vpravdě raritním a významově 
téměř nedocenitelným dílem, neboť 
se o něm dá bez nadsázky říci, že Josef 

Šíma v něm nalezl svůj vlastní vnitř-
ní i výtvarný jazyk, že právě zde došlo 
k bytostnému přerodu, který se v jeho tvor-
bě dlouho připravoval a který se pojed-
nou propojil do naprosto suverénní a jed-
notné, zcela nové malířské koncepce. 
Od básnické transpozice vjemových 
vzpomínek a čisté senzibility abstraktních 
kompozic tu Šíma dospěl do přeludných 
krajin imaginace, do světa „za zrcadlem“, 
vymykajícího se naší bdělé zkušenosti 
a přesahujícího meze rozumového chá-
pání, do světa, v němž neplatí zákony 
gravitace a logických vztahů a který je, 
podobně jako sen, místem stálých meta-
morfóz a zázraků.

Jako jeden z prvních uviděl obraz „ML 
(Vejce, Rovnováha, MZ)“, spolu s několika 
dalšími („Krow“, „Neskutečná těla“ apod.), 
v autorově pařížském ateliéru Karel Teige. 
Po návratu do Prahy nadšeně referoval 
v časopise Kmen slovy: „Letos v létě jsem 
měl v Šímově ateliéru v Paříži příležitost 
vidět řadu jeho nových obrazů, které jsou 
dosud naší veřejnosti neznámé a které, 
zrozeny z (…) básnivé imaginativnosti (…), 
znamenají nové období v Šímově tvor-
bě. Po abstraktním malířství surrealismus!“ 
Teige, jemuž Šímova práce, situovaná 
na rozhraní poetismu a surrealismu, plně 
konvenovala, se bezesporu zasloužil o to, 
aby jeho nová díla byla představena dříve 
v Praze než v Paříži. Obraz „ML (Vejce, 
Rovnováha, MZ)“ tak jako katalogové číslo 
jedna vévodil autorově výstavě, která byla 
otevřena 19. března 1928 v Aventinské 
mansardě a jíž Teige také uvedl.

Pařížské publikum mělo možnost shléd-
nout tento klíčový obraz následujícího 
roku na První výstavě Le Grand Jeu 
v Galerii Bonaparte (červen 1929), která 
představila Šímu nikoli již jako solitéra, 
ale vůdčího člena nové, názorově vyhra-
něné avantgardní skupiny. Skupina usilo-
vala o rozšíření hranic lidského poznání 
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pomocí meditace, mimosmyslového vní-
mání apod. Poezie se tu snoubila s filozo-
fickou reflexí, psychologií, východní filozofií 
a esoterickými naukami. V mnohém byla 
Vysoká hra blízká surrealismu, ale lišila 
se individualismem, odmítáním dogmatic-
kých pouček, psychického automatismu, 
jednostranně aplikované psychoanalý-
zy a marxismu. Jinak čistě textový kata-
log s příspěvky členů skupiny (P. Audard, 
R. Daumal, A. Delons, R. Gilbert-Lecomte, 
A. Harfaux, M. Henry, M. de Boully, 
G. Ribemont-Dessaignes, R. Vailland, 
R. Vitrac) představuje jako jedinou repro-
dukci právě obraz „ML (Vejce, Rovnováha, 
MZ)“. Manifestační výstava vyvolala velký 
ohlas, a to i u nás, kde byla zcela správně 
pochopena jako „znamení ohně (…) nad 
maloměšťáckou Paříží“, „znamení nových 
aspektů duchovního života“, „výraz revol-
tující touhy člověka po svobodě, dogmaty 
a formami netísněné“ (K. Teige).

Na posuzovaném obraze „ML (Vejce, 
Rovnováha, MZ)“ se na blankytné, lehce 
zamračené obloze vznáší mohutné sně-
hobílé vejce, doslova magickou silou 
připoutané k zelené, v malířské pastě 
zvrásněné informelní figuře, připomínající 
jakéhosi prvotního demiurga či kosmickou 
placentu, z níž jako by se živilo a rostlo. 
Tento primordiální symbol, jeden z nej-
starších ve výtvarném umění, vyjadřuje 
Šímovo hledání ztracené jednoty, ztěles-
ňuje „věčný návrat k neměnnému počát-

ku“. Jak uvádí František Šmejkal, téměř 
všechna Šímova díla, na nichž se motiv 
vejce objevuje, jsou nevědomým opako-
váním původních mytologických mode-
lů. Podle tibetského mýtu z původního 
Prázdna emanovalo nejprve modré svět-
lo, ze kterého se zrodilo vejce a z něj pak 
univerzum. Nebo, ještě přesněji, zelený 
antropomorfní útvar vybavuje předsta-
vu monstrózního orfického Chróna, který 
stvořil kosmické vejce z aithéru, vzduchu 
čistšího než Slunce, kde přebývají bohové.

Ztvárněné vejce je archetypálním kos-
mickým symbolem, symbolem původní 
dokonalosti, jednoty, nejelementárnějším 
organickým pratvarem, prvopočátečním 
zárodkem života i sídlem potenciální dua-
lity, budoucí polarizace, vyplývající z dvo-
jího ohniska jeho ovoidní formy.

Onen zelený útvar, jakýsi tajemný stín, 
energetické pole, zárodek živé hmoty 
na zemi představuje „mlno“, zkrácené 
na „Ml“ v hlavním názvu obrazu, postup-
ně označovaného také „MZ“, „Obraz“, 
„Vejce“ nebo „Rovnováha“. Josef Šíma 
v této souvislosti poznamenal, že svým 
prvním imaginativním obrazům, tajem-
ným i jemu samému, „neurčeným a bez 
přesného zamístění“, dával jako názvy sla-
biky, například Ml. „Temný zvuk dvou pís-
men se mi zdá odpovídat hloubce, chvě-
ní duté znělosti tohoto obrazu.“ (J. Šíma, 
Vzpomínka na Vysokou hru, Výtvarné 
umění, 1966, s. 478) Jednoslabičný název 
tohoto Šímova stěžejního obrazu aso-
ciuje indické mantry, posvátné slabiky 
vyvolávající vibrace kosmické energie, 
která vytváří vesmír a probouzí a ovliv-
ňuje vědomí. Při pravidelném opakování 
manter se z nevědomí vynořují potlačené 
obsahy i archetypální vize a představy. 
Samotný ústřední název obrazu tak vede 
k hlubší reflexi jeho obsahů.
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23.

Foltýn František (1891–1976)

Abstraktní kompozice
akvarel, karton
32,5 × 24,5 cm (výřez)
sign. PD Foltýn

provenience:
• sbírka významného sběratele prof. Teyschla, Brno

18 000 Kč
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24.

Kupka František (1871–1957)

Vertikální kompozice
1930
kvaš, karton
24,9 × 24,4 cm
sign. LD Kupka

odborná expertiza: Pierre Brullé

700 000 Kč
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25.

Zrzavý Jan (1890–1977)

Autoportrét
kresba uhlem
40 × 22 cm
sign. nezjištěna

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

180 000 Kč

provenience:
• ze sbírky Dr. Naděždy Melnikové-Papouškové (1891 Petrohrad, Rusko – 1978 Praha), 

kulturní historičky a folkloristky. Pocházela z gruzínského knížecího rodu Bagrationů, 
jehož nejznámější člen bojoval jako ruský generál v napoleonských válkách. 
Na moskevské univerzitě vystudovala dějiny umění a literatury. V Moskvě se také 
seznámila se svým druhým manželem, historikem Jaroslavem Papouškem  
(1890–1945), jenž za první světové války působil jako tajemník T. G. Masaryka. 
Roku 1919 se přestěhovala do Prahy, kde si své vzdělání rozšířila o studia literatury 
a národopisu. Studovala i v Paříži. 
Za druhé světové války se spolu se svým manželem aktivně zapojila 
do protiněmeckého hnutí. Působila především v odbojové skupině českých  
novinářů, představované Františkem Bauerem a Václavem Königem. Většinu 
odbojářů Němci již na začátku války pozatýkali. Jaroslav Papoušek byl odhalen 
v prosinci r. 1941 a i se svou manželkou uvězněn na pražské Pankráci. Zatímco 
prof. Papouškovou v létě 1942 pro nedostatek důkazů propustili, Jaroslav Papoušek 
putoval do Terezína a odtud do rakouské káznice v Subenu, kde zahynul 18. ledna 
1945. V těžkých válečných časech, jež prof. Papoušková přečkávala v hmotném 
nedostatku, jí obětavě pomáhal malíř Jan Zrzavý. 
Po válce se naplno vrátila ke svému oboru. Proslula především jako autorka řady 
studií z oblasti výtvarného umění, etnografie a ruské literatury. Překládala z ruštiny 
a do ruštiny. Úzké přátelství ji pojilo s osobnostmi českého výtvarného umění,  
zejména s Janem Zrzavým a rodinou Radových (malíř Vlastimil, sochaři Pravoslav, 
Jindřiška a Šárka).

 
vystaveno:
• Jan Zrzavý, Souborná výstava. Dílo z let 1905–1940. Praha, Obecní dům, Praha,  

6.–31. 3. 1940, č. k. 232a („Vlastní portrét“)
• Umělci o sobě. Výstava autoportrétů. Alšova síň Umělecké besedy, Praha,  

21. 1. – 23. 2. 1941, č. k. 72
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Posuzované dílo „Autoportrét“ je auten-
tickou, exkluzivní a uhrančivou prací Jana 
Zrzavého, autora, který má v českém 
výtvarném umění významné a ojedinělé 
postavení. Patří k tvůrčí generaci, která se 
již před začátkem prvního desetiletí dva-
cátého století podílela na vytváření široké 
základny českého moderního výtvarného 
projevu. Přitom nepodléhal proměnlivým 
„módám“ a „trendům“ a šel přesvědčeně 
vlastním směrem, dle svého vyhraněné-
ho osobního vidění a cítění. Rané obrazy 
Jana Zrzavého ovlivnil secesní symbolis-
mus, jsou hledáním odpovědi na životní 
otázku: „Co a proč?“. Takové zaměření 
ho přivedlo do společnosti názorově blíz-
kých, na duchovní obsahy orientovaných 
autorů (E. Pacovský, F. Konůpek, J. Váchal, 
F. Kobliha ad.). Spolu s nimi se stal v roce 
1910 členem výtvarného sdružení Sursum. 
Tehdy zároveň vstupuje do SVU Mánes, 
jehož členských výstav se účastní do roku 
1917. Od let 1910–11 krystalizuje jeho vlastní 
výtvarný výraz, na jedné straně v pevně 
uzavřených formách klasické inspirace 
(předznamenávajících poválečné klasi-
cistní tendence), na straně druhé ve vol-
ném využití prvků kubismu. V roce 1918 
má první samostatnou výstavu v Topičově 
salonu, která mu otevírá cestu k publiku, 
a zároveň se podílí na založení skupiny 
Tvrdošíjní. Již tehdy ho objevuje nejmlad-
ší generace, která se záhy seskupuje 
v Devětsilu.

V krásném textu „Jan Zrzavý – předchůd-
ce“ (in: „Dílo Jana Zrzavého. 1906–1940“, 
vyd. Umělecká beseda a Družstevní práce, 
1941) upozornil Karel Teige na pozoruhod-
ný fakt: „Okolnost, že mnohé [Zrzavého] 
obrazy jsou provedeny v grisaillu (…), 
vysvětluje, proč (…) kresba uhlem může být 
Zrzavému rovnocenná s obrazem. Jeho 
uhlokresby větších rozměrů nejsou jen ski-
zzami a studiemi k definitivním plátnům; 
jsou už samy obrazem. Vrací-li se Zrzavý 
po čase k těmto kresbám, aby je trans-

ponoval do olejomalby, ať už v grisaillu 
(Přítelkyně) nebo s barevnými lazurami 
(Melancholie II), převádí pouze obraz 
z materiálu do materiálu; řekli bychom, 
že malbou kopíruje předchozí kresbu, tak 
jako kresbou kopíroval co nejvěrněji svou 
představu. (…) I tam, kde z jakýchkoli důvo-
dů nedojde k převodu mentální představy 
a vize, co nejexaktněji ustálené kresbou, 
do barev olejomalby, zůstává taková uhlo-
kresba (…) definitivním obrazem, je rovno-
právná a rovnocenná ostatním obrazům.“

Posuzované dílo je unikátní a pozoruhod-
né hned v několika aspektech. Jednak 
tím, který výše uvedl Karel Teige, že v ima-
ginativní tvorbě Jana Zrzavého je kresba 
přesným zrcadlením tzv. „vnitřního mode-
lu“, duchovní formy, v níž se vyhranila 
psychická představa. Potvrzuje to i výrok 
samotného malíře, že než začne vytvářet 
obraz, musí „jej mít do poslední čárky 
v hlavě hotový“.

Druhým klíčovým aspektem je vlastní 
námět, autoportrét. Pro málokterého malí-
ře dvacátého století hrála autostylizace 
tak výraznou úlohu jako u Jana Zrzavého, 
potvrdil to ostatně hned na počátku 
své tvorby „Vlastní podobiznou I“ (1907) 
v orientálním klobouku. Zrzavý měl sklo-
ny k exhibici a narcismu, původně toužil 
být hercem. „Měl úžasný smysl pro svou 
legendu, věřil jí a dovedl ji vsugerovat 
i druhým. To byla jeho celoživotní velká 
role.“ (M. Lamač) Oproti „rozbouřenému 
mládí“ se v posuzovaném díle prezentu-
je výrazně civilněji, což souviselo s jeho 
tvůrčím směřováním ve dvacátých letech, 
avšak připojené motto „Máje“ Karla Hynka 
Máchy, jež je výkřikem touhy lidského 
srdce po volnosti uprostřed nesvobody, 
výrazem pochyb o možnosti naplnit ide-
ální představu života a lásky, zcela jasně 
odhaluje Zrzavého vidění sebe sama 
jako osoby výjimečné a výlučné, odlišující 
se od všech ostatních.
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26.

Zrzavý Jan (1890–1977)

Zátiší s vázou
1937
barevný pastel, křídy, papír
29 × 45,5 cm (výřez)
sign. PD monogram J. Z. 37

odborná expertiza: PhDr. Rea 
Michalová, Ph.D.

vystaveno:
• Jan Zrzavý – Dílo z let 1905–1940, 

Obecní dům, Praha, 6. – 31. 3. 1940, 
č. k. 251a

280 000 Kč
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Posuzované dílo „Zátiší s vázou“ je autentickou, skvostně poeticky-
-věcnou prací Jana Zrzavého, autora, který se stal jednou z nejvýraz-
nějších postav českého moderního umění dvacátého století. Výrazně 
zasáhl do jeho vývoje svým hluboce originálním projevem a ima-
ginací, které spojil s českou linií duchovního lyrismu a evropským 
modernismem. Stal se doslova živoucí legendou, když si vykračoval 
s hůlkou a baretem po Zámeckých schodech, kde v pozdní době 
bydlel a tvořil v domě U Pelikána, patřící sochařce Haně Wichterlové.

Dílo Jana Zrzavého se začalo rodit v období doznívající secese 
a symbolismu, v době, kdy se české umění střetlo s vlivy expresioni-
smu, fauvismu a později kubismu. Přesto, že se Jan Zrzavý nechal ve 
svém vývoji ovlivnit těmito směry, dovedl si po celý svůj život zachovat 
nezaměnitelný výraz, typický transformací viděné skutečnosti do sféry 
poetického snu. Námětová šíře jeho děl sahala od autoportrétů, 
portrétů, mýtů a symbolických motivů ve figurálních kompozicích 
přes náboženská témata ke krajinám a zátiším. Osobité ikonografic-
ké motivy si vytvořil již v mládí a v určitých periodách se k některým 
z nich vracel. Důležitou roli převzala barva, pohybující se v protichůd-
ných rovinách od umocněného koloritu podřízeného symbolistnímu 
výrazu k lyricky delikátnímu monochromu.

Existenční jistota a zaběhnutý rytmus života, který v letech 1930–1937 
Zrzavý trávil částečně v Paříži a částečně v Praze, mu poskytovaly 
dostatek klidu pro tvorbu děl harmonického ladění, prezentovaných 
na každoročních výstavách. K novým variantám bretaňských krajin, 
motivům z Benátek a jiných měst Itálie a Anglie (kterou navštívil v čer-
venci 1937) přibývá výrazný soubor zátiší.

V posuzovaném „Zátiší s vázou“, vyznačujícím se doslova „zálibným“ 
podáním tvarů a barev, jsou jednotlivé objekty zjednodušeny na 
sumární výtvarné znaky. Mají svůj vlastní prostor existence, žijí svým 
tichým životem. Právě v tom splňují ten nejbytostnější požadavek záti-
ší: jsou prostoupeny údivem nad čirou krásou věcí. 

Slovy Jana Zrzavého: „Člověk (…) touží po štěstí, a tak často se mýlí, 
hledaje ho. Cílem štěstí je krása. Ta je cílem a smyslem všeho, přede-
vším umění. Chci míti krásu (tj. štěstí), teď, hned, krásu pro krásu, bez 
důvodu, bez morálních, filozofických nebo metafyzických podkladů, 
proto se snažím dělat obrázky prosté, radostné a krásné – jen aby 
byly krásné, o to se mi jedná … Podaří-li se mi namalovat třeba jen 
malé, ale krásné zátiší, to jest a zůstane duchovním majetkem mým 
a celého světa, jest jistotou a neodčinitelnou skutečností. Tuto sku-
tečnost jsem učinil já, a to mne činí šťastným, vědomím, že jsem nežil 
nadarmo, že jsem něco dal sobě i světu.“
 

(V ateliéru malíře Jana Zrzavého, Rozpravy Aventina, 1930).
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27.

Váchal Josef (1884–1969)

Chrámová hudba
1945
akvarel, pastel, tuš, papír
69 × 50,5 cm
sign. PD J. Váchal 45

150 000 Kč

Jako člověk a umělec byl Josef Váchal 
mimořádnou osobností, více či méně osa-
mocenou, tvořící pro relativně úzký okruh 
vizionářů a sběratelů, kteří jeho talent 
dokázali rozpoznat a ocenit. „Duch jeho 
potácel se vždy mimo cest obvyklých“, 
napsal sám o sobě v předmluvě k auto-
biografii Josef Váchal. Malíř, kreslíř a gra-
fik, mistr barevného dřevorytu, vypjatý 
individualista a heretik v životě, myšlení, 
náboženském hledání i umělecké tvorbě. 

Východiskem jeho díla byla symbolist-
ní touha po absolutnu a pojetí umění 
jako moderní alternativy náboženství. 
Symbolismus čerpající mimo jiné z odkazu 
středověké magie, mysticismu a spiritismu 
mu byl vlastní po celý život a pokoušel 
se o jeho vlastní stylově nevyhraněné 
umělecké vyjádření.

OSOBITÝ PŘEDSTAVITEL 
UMĚLECKÉHO 
VYJÁDŘENÍ
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28.

Pelc Antonín (1895–1967)
Vzpomínka na Martinique
1942
olej, lepenka
34 × 50 cm
sign. LD Pelc 42

reprodukováno:
• katalog výstavy Poutníci, Zámecký 

pivovar Litomyšl, 2018

55 000 Kč

Za svoji kritickou a protifašistickou tvorbu 
nemohl Antonín Pelc očekávat vděk reži-
mu, který se vytvářel v Čechách po roce 
1938, proto odešel do Francie. Při zmat-
cích po fašistickém napadení Francie 
se dostal do Maroka. V marockém táboře 
namaloval několik kompozic s námětem 
pouště, které jsou považovány za vrchol 
jeho malby vůbec. 

Jeho anabáze pokračovala na antilský 
ostrov Martinigue, který rovněž mistrně 
zachycuje. Odtud byl vysvobozen osob-
ní intervencí manželky amerického prezi-
denta a o jeho záchranu se postarali také 
přátelé Jiří Voskovec a Jan Werich. Pelc 
se za nimi vydává do New Yorku, kde se 
vrací ke karikování.

VÝZNAMNÝ 
PŘEDSTAVITEL 
ČESKÉ MEZIVÁLEČNÉ 
AVANTGARDY
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29.

Matal Bohumír (1922–1988)

Milenci u plotů
1947
olej, masonit, kašírovaný na dřevěné desce
68 × 43 cm
sign. nezjištěna

na rubu desky razítko „Sbírka Marka Hlavici“

konzultováno: MUDr. Jan Vykoukal

350 000 Kč

Bohumír Matal, nepřehlédnutelná osob-
nost české výtvarné scény druhé polovi-
ny dvacátého století. Jeho cyklus Milenci 
u plotů (M21) je vhodné uvést v kontextu 
autorovy tvorba poválečných let.

Jedná se o Matalovo výjimečné období, 
neboť se mu dostalo příležitosti roční-
ho stipendia v Paříži, v tehdejším epi-
centru výtvarného světa. A navíc roku 
1946 získává i možnost prezentovat svá 
díla v pařížské Galerie La Boëtie. Tehdy 
se Matal osobně setkal s F. Légerem, 
T. Tzarou a G. Braquem. 

V prvních letech po válce se Matalova 
díla věnovala především vztahu člověka 
a moderního světa, techniky a civilizace. 
Jejich výtvarné východisko tkví v princi-
pech kubistické malby, zvláště v pojetí 
prostorové stavby obrazu a geometrizující 
redukci ztvárněných objektů.

„Moje malba je zredukována na elemen-
tární tvary. Tím, že redukuju realitu, že ji 

například ztratím, vypadá můj obraz jako 
abstraktní. Nebo absurdní. Ale není. Beckett 
absurditu pojmenoval, já ji prožívám.“

Bohumír Matal v celém svém díle zachy-
coval existenciální téma. Ústředním námě-
tem se v tomto období stala lidská posta-
va ve městě. Existenciální téma člověka 
ve městě tvoří mimo jiné cyklus Milenci 
u plotů (M21).

S tématem existencialismu velmi blízce 
souvisí i Matalův vztah a chápání roz-
polcenosti prostoru jako takového. Matal 
se ve svém díle snažil vyprostit z všudypří-
tomného semknutí prostoru. V rozhovoru 
s Romanem Rážem se svěřuje: „Je to 
deník nahého v trní. S těmito skutečnostmi 
vedu dialog. V tom sevřeném prostoru 
jsem sám se sebou. Vedu ten dialog vlast-
ně sám se sebou. Sám sobě jsem v něm 
partnerem. Proto mé postavy v sevřeném 
prostoru mají vždy dva páry nohou. To je 
to zdvojení. To je dialektické. Je to ten dua-
lismus ve mně.”

FENOMÉN PROPOJENÍ 
ČLOVĚKA A MĚSTA
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30.

Lhoták Kamil (1912–1990)

Fantastický ostrov (Mořský had)
1943
olej, překližka
13,5 × 19,5 cm
sign. LD Kamil Lhoták

uvedeno v soupisu díla Kamila Lhotáka

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, 
Ph.D.

reprodukováno:
• Eva Petrová a kol., Skupina 42, Akropolis 

a GHMP, Praha, 1998, s. 76, obr. 91, 
v textu zmíněno na s. 74

vystaveno:
• Skupina 42 po 50 letech, Galerie 

Vltavín, Praha, 7.–27. 1. 1993
• Skupina 42, Moravská galerie v Brně, 

25. 3. – 30. 5. 1999

uvedeno v textu:
• (monografie) L. H. Augustin, Kamil 

Lhoták, Academia, Praha, 2000,  
s. 112–116 

450 000 Kč
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Posuzovaný obraz nesoucí autorský název 
„Fantastický ostrov“ či „Mořský had“ s pod-
titulem „Surrealistický obrázek“ je auten-
tickým, exkluzivním a motivicky neobyčej-
ným dílem Kamila Lhotáka ze skvělého 
období – vzniklo v době vrcholné aktivity 
Skupiny 42, skupiny, která zaujímala domi-
nantní postavení v českém výtvarném 
umění čtyřicátých let a jejímž zakládají-
cím členem Lhoták byl.

Jeho obrazy okouzlily příslušníky Umělecké 
besedy a byl vyzván, aby vystavoval 
v Obecním domě spolu s Janem Zrzavým, 
Václavem Rabasem, Josefem Čapkem 
a dalšími. Z předložených patnácti prací 
mu byly na výstavu, konanou na přelomu 
let 1939–1940, přijaty čtyři obrazy, namalo-
vané právě v končícím roce. Ve vystavené 
členské kolekci, které až demonstrativním 
způsobem vévodilo osm pláten Josefa 
Čapka (tehdy již půl roku vězněného v kon-
centračním táboře), to pouhým zařazením 
do takového kontextu byl pro Lhotáka 
bezesporný úspěch. Na základě této 
účasti se stává členem Umělecké besedy. 
V letech 1942–1948 je členem Skupiny 42.

Toto umělecké seskupení představu-
je svým vznikem v nejkritičtějších letech 
druhé světové války ojedinělý fenomén. 
Čas ohrožení semkl několik autorů (ustavu-
jící schůzky 27. 11. 1942 se účastnili: Blatný, 
Gross, Chalupecký, Kolář, Kotalík, Kotík, 
Lhoták, Míčko, Smetana; Hudeček přišel 
již na druhou schůzku), kteří si uvědomo-
vali hodnoty života, prostředí a věcí, i těch 
nejobyčejnějších. Zdánlivá „bezvýznam-
nost“ nabývala na důležitosti a zároveň 
zůstávala sama sebou, bez symbolizace 
a literárního „přikrášlení“. Šlo především 
o objevování, nalezení zázračnosti v pros-
té všednosti, o nový mýtus moderní civili-
zace, obdobně, jak ho hledali již roman-
tikové. Jindřich Chalupecký později zdů-
raznil: „Připomínali jsme si (…) soustavně 
souvislost moderního umění s moderním 

věkem; chtěli jsme ospravedlnit význam 
umění v našem životě uvnitř tohoto nové-
ho světa. Mělo to být jeho mytologií.“

Posuzovaný obraz „Fantastický ostrov – 
Mořský had“ vyniká svou námětovou 
exkluzivitou, je autorovým tematickým 
privatissimem prodchnutým intenzivní  
surreálnou poetikou. Lhoták si již kdysi, 
na vernisáži výstavy Poesie 1932 v Mánesu, 
jíž se jako návštěvník zúčastnil, uvědomil 
význam surrealismu jako nového umě-
leckého směru, který ho fascinoval svým 
důrazem na imaginaci jako základní vlast-
nost senzitivní, tvůrčí osobnosti. V duchu  
C. G. Junga zůstával přesvědčen, že tímto 
způsobem lze „oslovovat ducha i srdce člo-
věka“ a obohacovat jej nábojem snovosti. 
Protože metoda surrealismu se Lhotákovi 
stala blízkou především svou magií města 
a městského prostředí, posuzovaný obraz 
je ojedinělým svědectvím, jak dokázal 
překročit své „limity“. Jako by tímto příklo-
nem k hluboké imaginativnosti a formové 
bohatosti výrazově autonomních struktur 
ernstovsko-istlerovského ražení dokonce 
reagoval i na jistou kritiku z řad Skupiny 
Ra, vymezující se proti výtvarné činnosti 
Skupiny 42 slovy: „Nemůžeme akcepto-
vat ‚novorealistické’ práce členů Skupiny 
zvláště z doby protektorátu a jejich pojetí 
‚tématu’ úzce omezeného na městskou 
skutečnost …“

Posuzovaný obraz „Fantastický ost-
rov – Mořský had“ je ozvěnou autorovy 
chlapecké četby Verneových románů 
i výmluvnou alegorií času a symbol váleč-
ného dění. Ocelově modrá homolovitá 
skála má na svém vrcholu surreálný stroj – 
dělo, zatímco vpravo z vody vyčnívá peris-
kopovitá hlava pravěkého ještěra. Faktura 
fantaskních, abstraktních útvarů, z nichž 
ten vlevo může připomenout hlavu ima-
ginární mořské bestie, představuje skvělé 
rozvinutí surrealistických technik, zejména 
dekalku. 
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31.

Malý František (1900–1980)

Letní večer
1973
olej, plátno
100 × 150 cm
sign. PD F. Malý 73
na rubu autorský štítek s popisem díla 

provenience: 
• z majetku rodiny autora 

vystaveno: 
• František Malý, Dům umění města Brna, Horácká galerie výtvarného umění Nové 

Město na Moravě, 1976

reprodukováno:
• v katalogu z výstavy, obr. č. 81

150 000 Kč

František Malý nalezl svůj osobitý výraz 
ve světě snových vizí, surrealistických 
představ a imaginace. Jeho ležící ženské 
akty jsou zpravidla melancholické, zasně-
né a pohroužené do zvláštního smutku. 
V obraze tak vzniká podmanivá atmosfé-
ra, která na nás dýchne pocitem ticha 
a zvláštního bezčasí.

TVŮRCE SNOVÝCH VIZÍ 
A SURREALISTICKÝCH PŘEDSTAV
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32.

Bělocvětov Andrej (1923–1997)

Dítě s moučným fantomem
1952
olej, tempera, plátno
121 × 93 cm
sign. PN Bělocvětov 52

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

340 000 Kč

Posuzovaný obraz „Dítě s moučným fan-
tomem“ je autentickým, stěžejním dílem 
klasicistní formy a surreálné symboliky 
Andreje Bělocvětova, pozoruhodné 
osobnosti české poválečné výtvar-
né scény, autora ojedinělého talentu, 
schopného osobitě rozvíjet nejrůzněj-
ší podněty světové malby. Jeho dílo 
je uceleným, vnitřně nesmírně boha-
tým celkem, sahá od klasicismu a fan-
taskní, dalíovské obraznosti až k dílům 
na pomezí gestické tvorby a informe-
lu. Ve všech obdobích zůstával autor 
věrný zvolenému směřování, navzdory 
módám či společenským požadavkům 
jakékoli doby. 

Andrej Bělocvětov (po otci Belotsvetov- 
-Theakston) se narodil roku 1923 v rodi-
ně klavírní virtuosky a bohatého pod-
nikatele v Praze. Bělocvětov studoval 
od roku 1933 ruské gymnázium v Praze, 
kde ho v jeho malířských začátcích vedl 
Grigorij Musatov. Od roku 1943 se pravi-
delně účastnil výstav Umělecké Besedy. 
Po konci druhé světové války byl při-
jat jako výjimečný talent na Akademii 
výtvarných umění, kde studoval v ate-
liérech Vlastimila Rady a Emila Mináře, 
ale studium z vlastní vůle nedokončil. 
Bělocvětov byl členem skupiny Máj 
57, s níž vystavoval až do roku 1965. 

Politickými zásahy vynucená expoziční 
odmlka trvala až do roku 1984.

Andrej Bělocvětov žil a tvořil v Praze. 
Znal se s klíčovými osobnostmi své doby, 
kolegy z Umělecké besedy a ze skupiny 
Máj, Mikulášem Medkem a celou řadou 
hudebníků a teoretiků hudby. Zvláštní 
roli v jeho životě sehrálo přátelství s foto-
grafem Josefem Sudkem.

Obraz „Dítě s moučným fantomem“ je jed-
ním ze chef-d’oeuvrů Bělecvětovovy kla-
sicistní linie padesátých let. Dochází tu 
ke zřetelnému motivickému vyhranění 
autorovy tvorby, souvisejícímu se změ-
nami v soukromém životě – uzavřením 
manželství a narozením dcery Andrey. 
Picassovsky monumentální formou, 
typickou pro toto období, autor zachytil 
tajemný svět dětství, zázračný a neo-
pakovatelný, který snad nic z požitků 
dospělých nemůže nahradit. „Stesk, který 
většina lidí pociťuje po období dětství, 
je vlastně steskem a touhou po tomto 
oslnění.“ (Andrea Pilařová Belotsvetová) 
Sochařsky robustní rukopis se zde snou-
bí s ozvuky surrealistické poetiky, a to 
vše produchovnělé stříbřitým botticelli-
ovským světlem, nechávajícím vystoupit 
tvary se zcela mimořádnou sugestiv-
ností.
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33.

Reynek Bohuslav (1892–1971)

Job s vlaštovkami
1952
suchá jehla s monotypem
24,8 × 15,7 cm
sign. PD Reynek

80 000 Kč

Bohuslav Reynek byl umělcem neokáza-
lým, nestavěl se na obdiv, hledal smysl 
poezie kolem sebe, ve svém nejbližším 
okolí a v námětech biblických a jinak 
nábožensky založených. Reynkova tvor-
ba byla ovlivněna expresionismem. Časté 
jsou motivy smutku a melancholie, rozpa-
du a smrti, ale pro Reynka je i takový svět 
zasažen křesťanskou duchovností.

Grafické dílo Bohuslava Reynka bylo dlou-
há léta opomíjeno, síla prostoty a člově-
čenství, která z jeho suchých jehel vyzařu-
je, zůstávala veřejnosti utajena. Dnes patří 
jeho grafiky ke chloubám sběratelů umění 
a pryč jsou časy, kdy tento svébytný umě-
lec rozdával své tisky návštěvám odlehlé-
ho petrkovského statku na památku.

UMĚLEC KŘESŤANSKÉ 
A DUCHOVNÍ POEZIE
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34.

Kmentová Eva (1928–1980)

Ženské torzo I – Idol
cínová plastika
v. 36 cm
sign. nezjištěna

vystaveno:
• Eva Kmentová – životní dílo, Opava – 

Dům umění a Frýdek–Místek, 1989, 
č. kat. 20

• TEĎ, Práce Evy Kmentové, Praha, 
Mánes, prosinec 2006 – leden 2007, 
č. 21

reprodukováno:
• Výtvarné umění 14, 1964. str. 81
• Výtvarné umění 13, 1965, č. 12, str. 6
• TEĎ, Práce Evy Kmentové, Arbor vitae, 

Praha 2006, č. 117, str. 150

45 000 Kč

Důležité pro Evu Kmentovou bylo vyjádření 
gestem nebo postojem figury. Nenápadně 
a střídmě naznačila víc, než bychom 
si jinak uměli představit. Experimentovala 
s různými materiály a technickými postu-
py, v nichž se přiblížila některým dalším 
významným osobnostem. 

EXPERIMENTÁTORKA 
TECHNICKÝCH 
POSTUPŮ
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35.

Nemes Endre (1909–1995)

Skruvstädet II / Svěrák II
1972
akryl, plátno
136 × 100 cm
sign. LD Endre Nemes 1972
 
na rubu popis díla autorem a dva štítky 
výstav
 
reprodukováno:
• Jan-Gunnar Sjölin: Endre Nemes, část 2, 

Arcana, Lund 1996, č. 660
 
vystaveno:
• Liljevalch Konsthall, Stockholm 1972, kat. 

č. 614
• Västerås konstmuseum, 1973, kat. č. 90
• Göteborg 1973
• Budapest 1973
 

390 000 Kč

Praha se seznámila s abstraktní tvor-
bou Nemesovou na jeho rozsáhlé retro-
spektivě, pořádané v roce 1966 Svazem 
československých výtvarných umělců 
ve výstavní síni Mánes. Už na této výstavě 
se však objevily obrazy, které naznačovaly 
Nemesovo směřování k nové figurativní 
imaginaci.

„Nemesovo umění je slavnostním aktem 
zasvěcení do tajemství současnosti a záro-
veň – díváme-li se na ně z bezprostřed-
ní blízkosti – také střetnutím se světem 
hmoty. Otevírá se nám rozumem nepo-
stižitelná oblast obrazotvornosti, fantazie 
i skutečnosti, které se navzájem prostupují, 
kaleidoskop, v němž se pravděpodob-
né mísí s nepravděpodobným. Nemesův 
svět je jedinečným obrazem naší epochy 
– znásobeným však nejskrytějšími umělec-
kými city a představami.”
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36.

Zoubek Olbram (1926–2017)

Prométheus II
1969
olověný reliéf
80,5 × 23 × 4 cm
sign. zezadu O. Zoubek 69
na rubu štítky s popisem

vystaveno:
• Galerie Platýz, Praha, 1976
• O. Zoubek – Sochy, Arboretum Nový 

dvůr u Opavy, 1978, kat. č. 13
• O. Zoubek – Komorní plastiky, Muzeum 

Krnov, 1980, kat. č. 5

65 000 Kč 

Olbram Zoubek je sochař, kterému život 
citelně poznamenala smrt jeho manželky 
sochařky Evy Kmentové a hrdinská smrt 
Jana Palacha, jehož posmrtnou masku 
udělal. Jeho dílo lze charakterizovat jako 
hledání stability v chaosem poznamena-
ném světě.

Ve své tvorbě vychází Olbram Zoubek 
z klasických námětů světových bájí, pře-
devším z řecké, antické, ale i slovanské 
mytologie. Zoubkovy sochy na pomezí 
abstraktních stél spoluutvářely překypující 
tvůrčí atmosféru v papiňáku české kotliny 
60. let, v němž se promísilo a spolupra-
covalo hned několik pokolení a názoro-
vých proudů. A vůbec není náhodou, 
že patřil k širšímu okruhu kolem Jindřicha 
Chalupeckého a v roce 1967 byl zastou-
pen i na výstavě Pět sochařů v jeho 
Špálovce.
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37.

Janeček Ota (1919–1996)

Krajina s růžovým vejcem
1986
olej, plátno
114 × 195 cm
sign. PD Ota Janeček 86

na rubu autorský štítek: Ota Janeček kat. č. 2192, na rubu na blind rámu název 
a datace

320 000 Kč

Téma ženského těla – přízračné krajiny – 
se vine Janečkovou tvorbou jako hluboká 
ponorná řeka. Obsahuje tajemství i nebez-
pečí, stejně jako krásu či zmar. Zobrazování 
krajiny jako takové má u Janečka latentní 
erotický rozměr. Obrysy horizontu se zla-

tým zapadajícím sluncem připomínají 
mytickou femme fatale. Krajina evokuje 
tělo a dokonce i obyčejné vejce získá-
vá v Janečkově pojetí něco vyzývavého 
i jemně křehkého.

POETICKÝ IMAGINÁRNÍ REALISMUS, 
KDE INSPIRACÍ SE STALA PŘÍRODA
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38.

Šíma Josef (1891–1971)

Země hvězd (Terre des étoiles)
1961
olej, plátno
65 × 81 cm
sign. PD J. Šíma 61, na rubu J. Šíma - 1961
na rubu název díla autorem

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

provenience:
• Collection Galerie Thessa Herold, Paříž, Francie

vystaveno a reprodukováno:
• Joseph Šíma, Visions du monde retrouvé, Aquarelles inédites et peintures, Musée de 

l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, Francie, 6. 6. – 30. 8. 2015, reprodukce v katalogu č. 26

2 800 000 Kč

Posuzovaný obraz „Země hvězd“ je origi-
nálním, výtvarně delikátním a neobyčej-
ně produchovnělým dílem Josefa Šímy, 
jednoho z nemnoha českých umělců, 
kteří se zapsali do dějin výtvarného umění 
i v mezinárodním kontextu. Josef Šíma 
je jedním z nejpozoruhodnějších před-
stavitelů malířské avantgardy, v jeho díle 
se spojují české i evropské tradice.

MENTÁLNÍ KRAJINA VNITŘNÍHO ZŘENÍ 
A NOVÉ VIZE
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Za studií na Akademii výtvarných umění v Praze byl 
žákem Jana Preislera, jehož tvůrčí schopnosti i ote-
vřenost k novým uměleckým poznatkům ho hlubo-
ce ovlivnily. Souběžně studoval na pražské a později 
brněnské technice – prohloubení znalostí přírodních 
věd, matematiky a fyziky „poskytlo jeho básnickému 
duchu pevnou infrastrukturu a orientovalo ho k vědec-
kému myšlení, jehož bude užívat jako podivuhodného 
nástroje stavební reflexe, kterou bude upřesňovat svou 
intuicí“ (Monique Fauxová). František Šmejkal a další 
teoretikové (J. Kotalík) poukázali na to, že v raných 
krajinách působil na Josefa Šímu také vliv Antonína 
Slavíčka. Jestliže tento vliv byl v první fázi poněkud 
vnějšího rázu, plně se projevil v Šímově pozdním díle 
navázáním na Slavíčkovu práci se světlem v obrazech 
nesmírně oduševnělého výrazu.

V roce 1921 se Šíma natrvalo usazuje v Paříži a v tomtéž 
roce se stává členem Devětsilu, který mu i nadále zpro-
středkovával dění a kontakty v rodné zemi. Je zprvu  
zaujat Ozenfantovým a Le Corbusierovým purismem, 
aby se od roku 1927 plně ztotožnil s filozofií skupiny Le 
Grand Jeu (Vysoká hra), seskupení především mladých 
francouzských básníků, které spoluzakládal. Maluje 
mytické prakrajiny a nehmotné krajinné elementy – 
nachází svůj vlastní výtvarný svět, který má blízko k surre-
alismu, i když s ním nikdy zcela nesplyne. Počátkem 
druhé světové války se Šíma na celé desetiletí umělec-
ky odmlčí a systematicky začíná pracovat od padesá-
tých let. Jeho pozdní dílo se dostává do blízkosti lyrické 
abstrakce, ale stále se vrací k myšlení Vysoké hry.

Posuzovaný obraz „Země hvězd“ je reprezentativní 
a krásnou ukázkou Šímovy krajinomalby z počátku 
šedesátých let, kdy dospívá k jedinečné syntéze, vyzna-
čující se neobyčejnou malířskou suverenitou a přede-
vším zvláštní produchovnělostí, výrazovou oproštěností 
a zvnitřnělou světelností, upomínající na pozdní období 
tvorby starých mistrů: Tiziana, Tintoretta či Rembrandta. 
Šíma se zde odpoutává od „rozptylujícího hluku světa“ 
a ztvárňuje mentální krajinu vnitřního zření, krajinu duše, 
v níž nám předkládá svou novou vizi jednoty univerza, 
k níž směřoval po celý život. Obraz buduje z geometri-
zovaných lineárních znaků – plánů a z těkavé elemen-
tární pralátky, která může měnit své skupenství, stávajíc 
se vzduchem, světlem napojenou skvrnou nebo čistou 
energií.
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39.

Kolář Jiří (1914–2002)

Arabeska 
1963
koláž, deska
98 × 70 cm
sign. PD monogram JK 63, na rubu Jiří Kolář

na rubu dedikace autorem z roku 1968

250 000 Kč

V české poezii čtyřicátých a padesátých 
let u nás nebyl prakticky žádný další bás-
ník, který by byl tak bytostně fascinován 
moderním lidským osudem, jako Jiří Kolář. 
Koncem padesátých let dosahuje ve své 
tvorbě kritického bodu a jeho experimen-
ty s destrukcí slova na fragmenty a jejich 
opětnou koláží do metamorfovaných 
celků nového významu jsou jen logic-
kým předznamenáním umělcovy cesty 
do světa výtvarného umění. 

První koláže z úplného počátku šedesá-
tých let v sobě stále nesou prvky destruo-
vaných slov, kompozice slabik, či písmen 
a o několik let později se Jiří Kolář stává 
výtvarníkem, pracujícím již výhradně 
řečí ryze vizuálního umění. V rozhovoru 
s Vladimírem Burdou Kolář o této promě-
ně říká: „Dosáhl jsem toho, o co jsem se po 
léta snažil – osvobození se od řeči“.

Protože kvalita poezie Jiřího Koláře 
je naprosto nezpochybnitelná a autor byl 
velice inteligentním a citlivým umělcem, 
logicky se pak nová forma jeho tvor-
by představuje světu hned na nebývale 
vysoké úrovni. Věhlas precizních koláží, 
nabitých obsažným sdělením, skutečně 
velmi rychle přesahuje střežené hranice 

Československa a Kolář se stává meziná-
rodně uznávaným autorem.

Kreativita autora je všeobecně známá 
a rovněž fakt, že každé téma dokázal 
řadou variací vyčerpat až do úplného 
konce. Tak je tedy dílo Jiřího Koláře velice 
obsáhlé a částečně i nepřehledné. Řada 
publikací, které byly vydány u příležitosti 
množství výstav, se zabývá většinou pouze 
vystavenými díly a není tajemstvím, že se 
stávaly podpůrným tržním nástrojem gale-
rie pro prodej jejích děl.

Mezi spoustou děl na trhu, bezesporu 
i velmi kvalitních, nabízená koláž Arabeska 
jednoznačně vyčnívá. Jedná se totiž 
o často vystavované dílo výjimečné kvali-
ty, které nejen pochází z nejlepšího a sbě-
rateli nejceněnějšího období, ale také je 
celostránkově (na str. 203) publikováno 
ve velké a nestranné monografii, vydané 
v roce 1979 Institutem pro moderní umění 
v německém Norimberku. Několik obdob-
ných koláží vlastní pouze nejrenomova-
nější instituce a dílo srovnatelné muzeální 
kvality nebylo doposud na aukčním trhu 
nikdy nabízeno. Dílo pochází ze zahra-
niční sbírky sběratele světové poválečné 
avantgardy.
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40.

Kolář Jiří (1914–2002)

Dvojostrovní jablko
1967
kolážovaný objekt
v. 17 cm
sign. zespodu Jiří Kolář

zespodu autorský štítek s popisem díla

50 000 Kč

Jiří Kolář je muž mnoha tváří. Z básníka 
literáta se proměnil do vizuálního umělce. 
Svým poetickým slovům dal trojrozměrnou 
podobu, a naopak každodenní předměty 
proměnil v poezii.

Kolářův objekt Dvouostrovní jablko (1967) 
je vytvořen technikou chiasmáž, kdy koláž 
v tomto případě tvoří roztrhaná země-
pisná mapa. V jiných případek se může 
jednat například o hvězdnou mapu nebo 
roztrhané stránky knížky.

Téma jablka není Jiřímu Koláři cizí. Tomuto 
objektu věnoval autor po dobu své tvorby 
značnou pozornost. Janu Koláři vznika-
la pod rukama v průběhu let kolážová 
jablka nejrůznějších velikostí a za pomoci 
rozmanitých technik. Jak známo, nejenom 
jablko, ale stejně tak i list papíru mají pro 
Koláře symbolický až ontologický význam. 
Jedná se o jakési artefakty času a bytí.

Kolář jednou sám pronesl: „Život na nás 
nanáší nové a nové vrstvy neviditelné-
ho papíru. Pro jednu vrstvu zapomínáme 

na druhou. A když se nám podaří někte-
rou odchlípnout nebo dokonce odtrhnout, 
jsme překvapeni, co všechno v nás vězí. 
Co všechno v sobě nosíme, co neodnesl 
čas.”

Autorova kolážovaná jablka se objevila 
a stále objevují na mnohých výstavách. 
Jako nejsoučasnější lze uvést výstavu 
s názvem Úšklebek století (2018) v Praze 
v paláci Kinských. Dílo Jiřího Koláře 
má mimo český prostor věhlas i světového 
měřítka.

Od roku 1963 začal vystavovat v USA 
a v západní Evropě. Jeho dílo je velmi 
populární například ve sbírkách Neues 
Museum v Norimberku. Velkým triumfem 
byla Kolářova výstava v Guggenheimově 
muzeu v New Yorku v roce 1975, 
kdy samostatně vystavoval jako vůbec 
první český umělec. Jak v newyorském 
Guggenheimově muzeu, tak i v pařížském 
Centre Georges Pompidou jsou Kolářova 
díla dodnes k vidění.

SVĚTOVĚ UZNÁVANÝ  
PŘEDSTAVITEL VÝTVARNÉ POEZIE
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41.

Matal Bohumír (1922–1988)

Cyklista
1959
olej, lepenka
51 × 43 cm
sign. PD Matal 59

150 000 Kč

Bohumír Matal byl český malíř brněnské-
ho původu. Výtvarné umění studoval na 
známé brněnské Škole uměleckých řeme-
sel. Matal byl, spolu s dalšími známými 
autory, členem Skupiny 42. V roce 1948, 
kdy došlo k dramatické změně politické-
ho a tím i kulturního vývoje, se Bohumír 
Matal stáhl do svého ateliéru. Jeho tvorba, 
jež byla zpočátku do velké míry ovlivně-
na surrealismem, se tehdy zaměřovala 
na náměty z každodenního života. Matal 
si rovněž ve své tvorbě velmi oblíbil téma 
cyklisty na kole. Tento námět Matal popr-
vé použil kolem roku 1946, poté si jej věrně 

uchoval a rozpracovával po celé dese-
tiletí. V padesátých letech, kam řadíme 
i zde uvedený obraz, se jeho námět cyk-
listy na kole poněkud proměnil. Zatímco 
v prvopočátku znázorňoval Matal samo-
statně, bez žádného bližšího vztahu, člo-
věka a stroj bicyklu; v padesátých letech 
vytvořil určitou symbiózu mezi obojím, 
a výsledkem tak byly obrazy sportující-
ho člověka na bicyklu. Posléze na konci 
padesátých let, kdy se politická situace 
poněkud uvolnila, založil Matal v dopro-
vodu s Jánušem Kubíčkem, Vladimírem 
Vašíčkem a Vladislavem Vaculkou, výtvar-
nou skupinu Brno 57. I na konci padesá-
tých let přetrvává v Matalově tvorbě téma 
cyklistů, nicméně zatímco námět zůstává, 
forma se opět trochu proměnila – cyklisté 
jsou na svých kolech přetvořeni ze srozu-
mitelné figurace do geometrických tvarů 
a barevných struktur.

V Matalově díle jakoby tak začaly rezo-
novat zvuky orfismu Roberta Delaunay 
nebo expresionismu Paula Klee. Právě 
na příkladu představovaného Matalova 
díla Cyklista (1959), je tato proměna zře-
telně patrná.

Závěrem lze pouze dodat, že Bohumíra 
Matala lze díky jeho osobitému a houžev-
natému přístupu řadit mezi nejvýznamněj-
ší české umělce druhé poloviny dvacáté-
ho století.
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42.

Beneš Vlastimil (1919–1981)

Statek v polích
1974
olej, plátno
100 × 161 cm
sign. na rubu na blindrámu Vlastimil Beneš - MCMLXXIV

na rubu na blindrámu autorem zapsaná data práce na obraze

330 000 Kč 

Vlastimil Beneš byl svou tvorbou spřízněn 
s malíři z okruhu Skupiny 42 a stejně jako 
oni se zajímal o témata z předměstí, tová-
ren a krajin. Jeho obrazy často zachycují 
tichou krásu krajiny, pokud se objeví figu-
rální téma, pak spíše na úrovni grotesky 
či zjednodušené lidové zkratky. Nostalgie 
jeho obrazů a „hrabalovská poetika“ 
jsou jednoznačným logem malíře, které-
mu se v poslední době dostává stejného 
uznání jako jeho již slavným generač-
ním souputníkům Kamilu Lhotákovi, Jiřímu 
Kolářovi či Janu Zrzavému.

V jeho obrazech bychom marně hledali 
lidskou postavu a její zobrazení. Stopy člo-
věka jsou vyjádřeny prostřednictvím sta-
veb, nápisů, předmětů, opuštěných strojů, 
jejich fragmentů a siluet, které nemají 
daleko k bytostem z říše pohádek a fan-

tazie. V dobách, kdy malíři z různých 
pohnutek malovali továrny, stroje, velkory-
padla, těžní věže, kombajny jako symbol 
či průvodní jev budování a pokroku, doká-
zal Vlastimil Beneš kouzlem uměleckého 
citu právě tyto motivy převést do podoby 
něžné grotesky. Se stejnou měrou lidské-
ho citu nalézal krásu v ohradách, ští-
tech, kůlnách, hřištích a domcích městské 
periférie, siluetách venkovských hřbitůvků 
a osamělých statků.

Mezinárodního uznání dosáhl také jako 
scénograf Radokova filmu Johanes dok-
tor Faustus, jemuž byla v roce 1959 udě-
lena Velká cena benátského filmového 
festivalu. Tvorba Vlastimila Beneše je velmi 
osobitá a těžko zařaditelná do hlavních 
proudů výtvarného umění 20. století.
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43.

John Jiří (1923–1972)

Paprsek
1965
olej, plátno
40 × 35,5 cm
sign. PD John 65

na rubu razítko a štítek ČFVU s popisem díla a štítky výstav

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

vystaveno:
• Galerie Platýz, 1967 (prodejní galerie Díla, spadající pod Český fond výtvarných 

umělců – vzadu na blindrámu štítek a razítko)
• Galerie Moderna, Adriena Šimotová a Jiří John: Doteky, 2013, kat. č. 20
• Museum Kampa, Jiří John: Za obzor, 2013–2014

190 000 Kč

Posuzovaný obraz „Paprsek“ je autentic-
kým, veskrze typickým a vzácným dílem 
Jiřího Johna, autora, který bývá považo-
ván za největšího přírodního lyrika v čes-
kém umění druhé poloviny dvacátého 
století. Jeho „tichý“, zvnitřnělý a zároveň 
důrazný malířský a grafický projev před-

stavuje jeden z nejsvébytnějších dobo-
vých tvůrčích výrazů. Jiří John byl solitérem, 
který v podmínkách politicky se uzavírající 
poválečné československé společnosti 
patřil k nositelům humanistických hodnot 
české moderní kultury.

DÍLO DELIKÁTNÍ JEMNOSTI 
A KOMORNÍHO MYSTÉRIA
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Jiří John vyšel ze skromných pomě-
rů: pocházel z rodiny továrního dělníka 
z Třeště na Českomoravské vysočině. 
Dětství a mládí na venkově v něm zane-
chaly hluboké stopy, takže se k rodnému 
kraji ve svém díle nepřestal nikdy vra-
cet, o čemž svědčí i posuzovaný obraz. 
V letech 1946–1951, za studií v ateliéru 
Josefa Kaplického na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové, vznikají jeho první osobi-
tá díla. Byl členem skupiny UB 12 a SČUG 
Hollar. V letech 1954–58 vytvořil společ-
ně s Václavem Boštíkem památník židov-
ských obětí nacismu v Pinkasově synago-
ze v Praze. Od roku 1963 vedl večerní školu 
kreslení na AVU.

Jiřího Johna silně ovlivnilo přátelství 
s Václavem Boštíkem a Václavem 
Bartovským, autory, kolem nichž se kon-
cem padesátých let zformovalo jádro 
budoucí skupiny UB 12. Bartovský vná-
šel do českého prostředí díky své orien- 
taci prvky francouzské malířské kultu-
ry a tyto vlivy můžeme také přeneseně 
nalézt v Johnových magických zátiších 
z konce padesátých let. Malíř tu z jiné-
ho úhlu pohledu promlouvá o estetice 
všednosti, jež oslovovala široké spektrum 

poválečných modernistů. Po obrazech 
zátiší a městské a venkovské krajiny, 
jež se vyznačovaly plošností a střídmou 
barevnou škálou, se John před polovinou 
šedesátých let obrací k přírodní temati-
ce: soustředí se na mikro-děje v přírodě, 
zobrazuje krystaly, horniny, hledá výtvarný 
řád v krajině. I v malbě u něj dominuje kre-
sebný prvek, typické je šrafování, výrazná 
linie a kontura tvarů. 

„Pro Johnovu tvůrčí zralost bylo příznač-
né, že docházelo ikonograficky i metodou 
zobrazení k přirozeným prostupům malby 
a grafiky. (…) Umně vyvažoval lineární 
a koloristické prostředky svého výtvarného 
projevu v podobném poměru, jako dovedl 
své subjektivní účastenství smyslů a úvah 
včlenit do objektivizující interpretace zob-
razovaných motivů.“ (J. Šetlík)

Posuzovaný obraz „Paprsek“ je dílem 
delikátní jemnosti, v němž se propojuje 
civilnost se svátečností. Autor zde neoká-
zalým, introvertním způsobem ztvárňuje 
tichý, utajený život přírody. Odkrývá krajinu 
v hladké nahotě, objevuje skryté života-
dárné děje, které se odehrávají v jejím 
nitru. Jen několik decentně vyladěných 
zemitých odstínů v střízlivém vyrovnání 
plošného rozvrhu a lineární grafičnosti 
stačí ke kontemplativně-básnivému obra-
zu komorního přírodního mystéria. Je to 
vize věcná a přitom produševnělá, která 
hovoří o jedinečném fluidu a síle příro-
dy, o fluidu tajemném, a přece naprosto 
reálném. 
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44.

Tikal Václav (1906–1965)

Mechanické fantomy
1965
tempera, olej, plátno
24,5 × 23,5 cm
sign. LD monogram VT 65

provenience:
• z pozůstalosti autora

45 000 Kč

V letech 1945–1946 Tikal dokončil stu- 
dium Akademie výtvarných umění 
v Praze. Ještě předtím roku 1942 se sezná-
mil s tehdy významnou osobou kultur-
ního dění Karlem Teigem, jejichž spolu-
práce se rozvinula v letech 1948 a 1951,  
kdy se Tikal připojil k Teigově skupině, 
do níž patřili i světově známí M. Medek, 
E. Medková, K. Hynek, J. Istler a J. Kotík. 
Tikal byl rovněž členem a spoluzakladate-
lem skupiny Ra a členem skupiny Spolku 
výtvarných umělců Mánes.

Jeho obrazy od konce padesátých let 
v sobě bohatě kombinují přírodní struktury 
a abstraktní znaky. Vzniká tak mimořádná 
iluze časoprostoru.

V uvedeném Tikalově díle Mechanické 
fantomy se tak prolínají imaginární kon-
strukce architektury, živočišné i rostliné 
říše i autonomní spleť hlavolamů. Jedná 
se o jakýsi výbuch autorovy imaginace. 
Právě v závěru Tikalova života dospívá 
jeho tvorba k jakési symbióze mezi proti-
chůdnými světy a jejich pravidly, kdy kom-
binuje a proplétá sféru technické a živo-
čišné říše, osciluje mezi pólem fantazie 
a pólem reality.
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45.

Matal Bohumír (1922–1988)

Přítomnost člověka
1971
olej, deska
47,5 × 29,5 cm
sign. LD Matal 71, na rubu 1971 Matal

na rubu popis díla autorem

180 000 Kč

Matalova tvorba byla na počátku 
poměrně ovlivněna surrealismem a okru-
hem umělců ze Skupiny 42, jako napří-
klad Jindřichem Chalupeckým, Josefem 
Kainarem, Jiřím Kolářem, Janem Kotíkem, 
Kamilem Lhotákem, Františkem Hudečkem 
a Františkem Grossem. Nicméně v šedesá-
tých letech se Matalův výtvarný projev 
silně mění. Jeho rukopis prochází značný-
mi obměnami a fázemi experimentování, 
kdy striktní obrysovost nahrazuje abstrak-
ce, lyrické tvary i zářivá, výrazná chroma-
tika. Koncem šedesátých let Matal vytváří 
díla s motivem lidské existence, mimo jiné 
za pomoci kombinace geometrických 

pravoúhlých tvarů. – Vzniká tak cyklus 
Přítomnost člověka.

V případě zde prezentovaného díla 
Přítomnost člověka (1971) lze spatřit právě 
onen Matalův zájem o kombinaci geo-
metrických a organických tvarů. Výraznou 
až zářivou barevnost, a stejně tak i urči-
té napětí, které se rozechvívá a šíří při 
pohledu na vypracovaný detail v autoro-
vě díle. Matalovu práci lze po právu řadit 
na roveň velkých evropských umělců. 
Jedná se o umělce, v jehož díle můžeme 
pozorovat krásný vývoj a proměnu malířo-
va osobitého rukopisu.

PROPAGÁTOR GEOMETRIE 
A ABSTRAKTNÍ LYRIKY
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46.

Ovčáček Eduard (1933)

Bez názvu
1960
olej, tempera, písky na kartonu
52,5 × 36,5 cm
sign. UD E. Ovčáček 60, na rubu Eduard 
Ovčáček

přiložen autorský certifikát

80 000 Kč

Jeho multimediální tvorba zahrnuje gra-
fiku, malbu, propalovanou koláž, plasti-
ku, vizuální a konkrétní poezii, lettristickou 
fotografii, akci a instalaci. Mimo to lze 
zmínit, že je Eduard Ovčáček signatářem 
„CHARTY 77“.

Spolu s grafikem Milošem Urbáskem 
se stal roku 1960 Ovčáček iniciátorem 
vzniku nezávislé bratislavské skupiny uměl-
ců, která prosazovala abstraktní umění 
na Slovensku.

V letech 1959 až 1968 se soustavně věno-
val rozvíjení techniky strukturální a hlubo-
tiskové grafiky a strukturální malby. Poprvé 
Ovčáček samostatně vystavoval v roce 
1966, v pražské Galerii Lidové demokracie 
na Karlově náměstí.

V autorově rukopise se nepopiratelně pro-
jevuje hravost a objektivní znakovost.

V období počátku šedesátých let vznikají 
Ovčáčkova díla v nádechu Dubuffetova 
art brut. Kromě toho v nich převažuje 
i hnědá a okrová chromatika. Díla z dané-
ho období, včetně práce zde prezentova-
né, leží na pomezí vnitřního imaginárního 
světa autora, plošné abstrakce a primiti-
vismu.
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47.

Urbásek Miloš (1932–1988)

Gyros 5
1965
koláž, barva, karton
60 × 80 cm
sign. LD Miloš Urbásek 65

LD autorem G 5

75 000 Kč

Miloš Urbásek se pouští na svou výtvar-
nou dráhu přibližně od konce padesá-
tých let, kdy započal svá studia na uni-
verzitě na Slovensku, kde byl samotným 
průkopníkem geometrické abstrakce. 
Ovšem jeho raná tvorba je ovlivněna 
kubismem. Nicméně již počátkem šedesá-
tých let objevuje Miloš Urbásek strukturální 
malbu, která je v jeho podání silně redu-
kovaná a předznamenává autorův další 
vývoj směrem k monochromnímu proje-
vu. Urbásek tehdy svým dílem ukazoval 
určitou fascinaci a nekonečnost vrstvené 
koláže, do níž zapojoval právě například 
zmíněnou geometrickou abstrakci.

Již na počátku šedesátých let prezentuje 
své obrazy s tematikou grafémů, například 
patkově formátovaných písmen, které 
různě rozkládal a překrýval. Vzniklé znaky 
i jejich opakující se části působí na divá-
ka v čistém prostoru galerie velmi silně, 
až naléhavě. Poslední etapu Urbáskovy 
tvorby, kam patří především osmdesátá 

léta, lze vnímat za velmi senzitivní. Autor 
v nich pracuje nejen se sporou obra-
zovostí ale i chromatikou. V Urbáskově 
rukopise tak lze vnímat dvě výtvarné ten-
dence – jednu poněkud hravou, kdy jsou 
obrazy tvořeny geometricko-konstruktiv-
ními výtvarnými formami, je zde domi-
nantní plošnost, sériovost a uhlazenost. 
V jednotlivých zářivě barevných obraz-
cích se střídají cykly grafémů. Druhou 
tendenci Urbáskova výtvarného rukopisu 
lze v jeho díle rozeznávat na samém konci 
autorova života, kdy se jeho obrazy stávají 
silně niternými, oplývají citem a navzdory 
své plošnosti v nich cítíme velkou hloub-
ku. Některé z nich až skoro připomínají 
abstraktní expresionismus Marca Rothko.

K nejznámějším světovým galeriím, které 
v minulosti prezentovaly práce Miloše 
Urbáska, patří například galerie Teufel 
a galerie Hoffmann v Německu a galerie 
Raymonde Cazenave ve Francii.

PRŮKOPNÍK GEOMETRICKO- 
-KONSTRUKTIVNÍCH VÝTVARNÝCH FOREM
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48.

Medek Mikuláš (1926–1974)

Obraz
1961
olej, email, plátno kašírované na lepence
71 × 49,2 cm
sign. PD monogram M 61

provenience:
• z pozůstalosti historika umění Bohumíra 

Mráze

1 600 000 Kč

Reálným předmětem, který přešel jako 
hlavní téma do Medkových obrazů z let 
1959–60, bylo dřevo narovnané v lese 
do metrů. Malíře poutalo jednak boha-
tou strukturou, významově zatíženou 
(letopis let), svou geometrickou plošnos-
tí a přesnou měřitelností. Neboť jak se 
postupně předmět zobrazení stával ploš-
ným znakem, tak Medek pociťoval stále 
více potřebu co nejpřesnějšího vyjádření. 
Metr dřeva, který není dobře vidět (1959), 
a Metr dřeva za velikého mrazu (1960) jsou 
první příklady postupu, v němž „figurou“ 
se stává na centimetry změřená pomalo-
vaná plocha obrazu.

NA POSTUPECH 
PRINCIPU LETOKRUHŮ
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49.

Boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu  
(Zvířecí lebka, Pravěké zvíře)
1968
matrice
35 × 49,3 cm
značeno na rubu Vladimír Boudník 1968

reprodukováno:
• monografie Vladimír Boudník, Mezi 

avantgardou a undergroundem, 
Gallery 2004, str. 259

170 000 Kč

Vladimír Boudník má v kontextu české 
moderní grafiky poválečného obdo-
bí mimořádný význam. Boudník svou 
tvorbou na vizuální asociace apeloval 
na myšlení lidí. Věřil v humanistickou vizi, 
že „uměním lze spasit svět“. Byl přesvěd-
čen, že u každého jedince lze odhalit 
a probudit schopnosti umělecké kreativi-
ty, jež povedou k pozitivnějšímu přístupu 
k životu a k načerpání sil k zásadní přemě-
ně světa. Tyto ideje formuloval na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let v umělec-
kém směru explosionalismu, který sám 
založil a jehož byl jediným skutečným 
představitelem.

Pro Boudníkův vývoj mělo velký význam 
setkání s Egonem Bondym, Bohumilem 
Hrabalem, Jiřím Kolářem a Janem 
Kotíkem, kteří mu zprostředkovali infor-
mace o současném vývoji cizího umění. 
Postava Vladimíra Boudníka se stala klí-
čovou figurou pro vývoj české poválečné 
abstrakce.

VIZIONÁŘ 
ČESKÉ ABSTRAKCE
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50.

Boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu (Největší struktura)
1963–1967
strukturální grafika
32 × 49 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1963-67

reprodukováno:
• monografie Vladimír Boudník, Mezi 

avantgardou a undergroundem, 
Gallery 2004, str. 189, č. 155

60 000 Kč

Vladimír Boudník je pro vývoj české pová-
lečné abstrakce zásadní postavou. Ve své 
tvorbě Boudník vystřídal řadu výtvar-
ných postupů a metod. Lze jej považo-
vat za určitého vizionáře české abstrak-
ce a jejích možností. Mezi jeho zásadní 
výtvarné experimenty patřil mimo jiné 
rok 1957, kdy se Boudník věnoval tech-
nice monotypu, jejíž gestický potenciál 
mu jakožto grafikovi umožnil vyjadřovat 
se malířsky. Strukturální technikou, kterou 
Boudník objevil v roce 1959, vytvořil origi-
nální verzi „umění v surovém stavu”, pozdě-
ji známou pod pojmem texturální malba. 
Založil ji na plastickém reliéfu organic-
kých tvarů v podobě grafické asambláže. 
Materiálová struktura grafik tím získala 
kvality autonomního sochařského reliéfu.

Jedním z posledních Boudníkových expe-
rimentů byly od roku 1966 symetrické struk-
turální grafiky na téma Rorschachovy psy-
chiatrické metody.

FENOMÉN  
DRSNOSTI
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51.

Kmentová Eva (1928–1980)

Bez názvu
bronzový oboustranný reliéf, kovový podstavec
45 × 44 cm, 99,5 cm podstavec
sign. ze strany Eva Kmentová

provenience:
• významná sbírka severní Morava

230 000 Kč

DOMINANTNÍ OSOBNOST  
V ČESKÉM SOCHAŘSTVÍ 20. STOLETÍ
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52.

Malich Karel (1924)

Bez názvu
1961
tempera, papír
40,5 × 32,5 cm (výřez)
sign. UD K. Malich 1961

30 000 Kč
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53.

Malich Karel (1924)

Bez názvu
1962
kombinovaná technika, akvarel, tempera, tuš
44 × 31,5 cm
sign. UD K. Malich 62

30 000 Kč
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54.

Dobeš Milan (1929)

Opticko–kinetický reliéf
1968
objekt, kov, sklo, plast, dřevo
51 × 51 × 4 cm
sign. PD M. Dobeš, na rubu na štítku A. M. 
Dobeš 1968

na rubu štítek: restaurováno autorem 
v roce 2010, sign. M. Dobeš

360 000 Kč

Milan Dobeš je bezesporu autor světového 
významu. Již od šedesátých let se zabývá 
vyjádřením pohybu pomocí rafinovaných 
konstrukcí svých objektů a jeho statické 
asambláže z reflexních materiálů, či moto-
rem poháněná díla působila na tehdejší 
umělecké scéně v Československu doslo-
va jako zjevení. V roce 1966 měl svoji 
do tehdejší doby nejdůležitější výstavu 
svých ojediněle avantgardních objektů 
v Praze na Václavském náměstí, kde se 
jeho doposud spíš v ústraní skryté dílo 
objevilo nejen užaslé veřejnosti, ale hlav-
ně i zahraničním kritikům, kteří zde výstavu 
náhodně objevili.
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55.

Grygar Milan (1926)

Antifona – diptych
2013
2× akryl, plátno
2 ks 25 × 25 cm
sign. 2× na rubu na blindrámu Grygar 2013

100 000 Kč
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Milan Grygar patří jednoznač-
ně mezi výjimečné autory a to 
nejen na naší, ale i na meziná-
rodní výtvarné scéně. K umě-
leckému významu jeho tvor-
by, a to skutečně světovému, 
přispělo především nevšední 
spojení vizuálního projevu 
s akustickým. Často se zvu-
ková složka stává nedílnou 
součástí díla, kdy reprodukce 
původního magnetofonového 
záznamu přispívá k ucelené-
mu dojmu z kreseb a umož-
ňuje divákovi nepřímou účast 
na jejich vzniku.

První akustické kresby, kdy 
paralelní zvukový projev 
nástroje (dřívka, hřebenu, 
či jiného tvarovaného kovu 
namočeného v tuši) umělce 
vznikem díla částečně vedl, 
pochází již z počátku šede-
sátých let. Radikální tvorba 
Milana Grygara, jež předsta-
vuje objevné spojení vizuální-
ho vjemu s akustickým, je pro 
reputaci našeho výtvarné-
ho umění ve světě extrémně 
důležitá. Jméno autora pře-
sahuje lokální vnímání místní 
scény a autor tak patří k hrst-
ce umělců akceptovaných 
i na mezinárodní platformě.

Po řadě rýsovaných kreseb, 
nazvaných „Zvukoplastické 
kresby“ a později „Lineární 
partitury“, přichází koncem 
devadesátých let autor opět 
s malbou v obrazech nazva-
ných „Antifony“. V této sérii děl 
pak akustika v podobě tónu 
barvy a případného ticha 
ve formě prázdných ploch 
pracuje s intenzitou kontra-
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stu a v případě diptychů, 
či triptychů je součástí cílené 
kompozice i vertikální čára 
těsné mezery sousedících děl.

Milan Grygar patří na absolut-
ní špičku naší výtvarné scény, 
jeho díla jsou velmi vyhledá-
vaná a kvalitní obrazy se obje-
vují z důvodu předpokládané-
ho nárůstu hodnoty na trhu 
jen zřídka.

„Náhoda je bytí možného. 
Průsečík daného a možného. 
Chtěné v nechtěnosti, záměr-
né v nezáměrnosti. Určité 
v neurčitosti. Náhoda není 
neomezená, má své zákoni-
tosti, svá ohraničení. Volbou 
a porušováním zákonitosti 
docilujeme poezii danosti.“ …

„Nabyl jsem jistoty, že ve světě 
panují souvztažnosti, zvuk 
je spojen s vizuálností a ani 
vizuálnost neexistuje bez 
akustických vjemů. Všechno, 
co člověk dělá, je spojeno, 
vizuální a zvukové jevy se dopl-
ňují. Je zřejmé, že v oblas-
ti umění existuje tendence, 
která je odděluje, a vytváří tak 
jednotlivé druhy. Nevím, proč 
tomu tak je, je to otázka spíše 
pro filozofy. Ale je třeba kon-
statovat, že v západním umění 
byl na toto sepětí kladen 
od počátku dvacátého stole-
tí zvláštní důraz. Osobně jsem 
byl vždycky přitahován schop-
ností zvuku vyjadřovat prostor. 
Nějakou věc nevidíte, ale o její 
existenci jste přesvědčen, pro-
tože ji slyšíte.“

Milan Grygar
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56.

Boštík Václav (1913–2005)

Bez názvu
1988/89
olej, plátno
50 × 50 cm
sign. DU Boštík

provenience:
• zakoupeno z ateliéru autora v roce 1989
• aukce Christie's, 5. červen 2013
• soukromá sbírka Švýcarsko

1 500 000 Kč

Václav Boštík se stal žákem V. Nowaka 
na pražské Akademii výtvarných umění, 
kterou ukončil roku 1945. Už v roce 1941 
vstoupil do Umělecké besedy a od roku 
1960 byl členem a spoluzakladatelem sku-
piny UB 12. 

Boštík se věnoval zprvu kresbě, ve 40. letech 
na čas i plastice a návrhům textilu. Spolu 
s Jiřím Johnem vytvořil v letech 1955–59 
památník obětí nacismu v pražské 
Pinkasově synagoze. Počáteční krajino-
malbu ovlivnila tvorba Camilla Corota 
a Paula Cézanna, ale s větším důrazem 
na dramatičnost a expresivitu. Pozdější 
poznání archaických výtvarných princi-
pů přivodilo obrat ke značnému tvaro-
vému zjednodušení do základních geo-
metrických obrazců (Kvádr 1941, Krychle 
1941). Symbolické zobrazování lebek 
z období 1953–58 přechází přes obrazové 
výpovědi pomocí znaků (Atomový věk 

1957, Pavouk 1957) až k dovršení reali-
ty a dospění do polohy výrazně lyric-
ké abstrakce na samém konci 50. let. 
Náměty polí z 60. a 70. let jsou jen vnějším 
znakem pro zachycení barevné a tvarové 
skladby určitého řádu (Tvarující se pole 
1965, Vrásnění 1967, Velké rýhování 1978). 
To platí také pro souběžně vznikající obra-
zy, jejichž náměty vycházejí ze starší tvor-
by, z elementárních geometrických útvarů 
(Prostor v kruhu 1967, Spirála 1967). Tento 
směr rozvíjí umělec i v dalším období, 
které lze označit za vrcholné. Námětově 
se pak věnuje vizím dokonale harmo-
nického kosmu a světa (Počátek 1986, 
Mlhovina 1988).

„Kdybych měl krátce charakterizovat své 
úsilí, pak bych řekl, že hledám ztracený ráj. 
Pokouším se nalézt východisko z labyrintu, 
ve kterém žijeme, a přiblížit se natolik ráji, 
abych z něj alespoň něco zahlédl.“

OBJEVITEL 
ZTRACENÝCH RÁJŮ
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57.

Kučerová Alena (1935)

Hra s psíčkem
1976–1977
perforovaný plech
56,5 × 77 cm
sign. na rubu Alena Kučerová
na rubu na rámu název díla autorkou

reprodukováno:
• monografie Alena Kučerová, Galerie Pecka, 2005, str. 169

240 000 Kč

Jméno Alena Kučerová patří k výrazným 
pojmům českého umění od počátku 
šedesátých let 20. století. Již její perokresby 
z let 1959–1961 naznačily autorčino pozděj-
ší směřování ke konstruktivnímu výtvarné-
mu projevu.

V perokresbě si osvojila a posléze kladla 
velký důraz na celkovou strukturu. Její 
kresby jsou vytvářeny tečkovanou plo-
chou tuší, kombinovanou s hustým ras-
trem a obrysově kreslenými tvary, které 
upřesňují dané téma. 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 z mat-
ric dokonce adjustovala do expresivních 
rámů. Co se námětu týče, inklinovala 
Kučerová k tématům, z nichž vyzařovala 
čistá radost a štěstí. Na plechových matri-
cích zachycovala například harmonickou 
krajinu nebo motivy koupání. Pozoruhodné 
je, že Kučerová se mnohdy od dírkování 
plechu posouvá až k technice, která je 
spíše jeho samotnou modelací.

Zde představovaný perforovaný plech 
s názvem Hra s psíčkem (1976–1977) lze 
právem řadit mezi poetickou tvorbu Aleny 
Kučerové, v níž je zachycena čirá, rozkoš-
ná radost, pocit bezstarostnosti a vzrušují-
cího dětství.

V POETICE KONSTRUKTIVNÍHO 
VÝTVARNÉHO PROJEVU
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58.

Wojnar Jan (1944–2014)

Přesýpací báseň
1991
objekt, papír, písek
30 × 30 × 3 cm
sign. na rubu na štítku Wojnar 91

na rubu autorský štítek s názvem díla

60 000 Kč

Roku 2001 o Janu Wojnarovi kurátor PhDr. 
Jiří Valoch prohlásil: „Tvorba Jana Wojnara 
je dosud méně známá, než by si zaslouži-
la – je to autor, který patří k protagonistům 
konceptuálního myšlení v českém umění již 
od konce šedesátých let.”

Wojnarova počáteční výtvarná tvorba 
spadá do šedesátých let, kdy se snaží 
o takzvanou „novou citlivost”. Autor tehdy 
zkoumal vztahy mezi monochromní plo-
chou a reliéfními, mnohdy čistě geo-
metrickými útvary na ni aplikovanými. 
Jednou z důležitých poloh jeho tvorby byly 
Přesýpací básně, jež vznikaly od roku 1968.

Na Přesýpacích básních si Wojnar uvědo-
mil, že ve chvíli, kdy části černé, tmavé 
strutury zasype bílým pískem nebo cuk-
rem, dílo se stane svou výpovědí jistým 
způsobem autonomním, tedy nezávislým 
na svém autorovi. Divák jej může číst a vní-
mat z různých pohledů, zcela individuálně 
a jedinečně. Wojnar tak osobitým způso-
bem vybízí divákův bezprostřední pohled. 
Pozorovatel se stává samotným aktivním 
účastníkem na konečném vyznění díla. 
Ovšem logicky dílo samo o sobě nikdy 
není dokončeno, modeluje se stále znovu 
a znovu před divákovýma očima. Jan 
Wojnar se tak spolu s Radkem Kratinou řadí 
k nejvýraznějším představitelům takzvané-
ho „otevřeného díla”.
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Osoba Jozefa Jankoviče patří bezesporu 
mezi největší postavy poválečného slo-
venského umění. Jeho umělecká dráha 
se dotýká téměř všech médií výtvarného 
umění – počínaje sochou a reliéfem přes 
kresbu, koláž, grafiku, šperk. Jeho práce 
se setkává i s architekturou a grafickým 
designem. V neposlední řadě lze zmínit 
i jeho pedagogickou činnosti kdy od roku 
1990 vyučuje na Vysoké škole výtvar-

ného umění v Bratislavě. Ikonografický 
model jeho tvorby – deformovaná socha 
s příznačnými končetinami – se stal 
Jankovičovým charakteristickým rysem.

Autorovo celoživotní dílo lze vystihnout 
jako monumentální podobenství o člo-
věku, jeho dramatech a individuálním 
společenském údělu.

59.

Jankovič Jozef (1937–2017)

Memento
1989
plastika, epoxid, podstavec – dřevo, epoxid
v. 60 cm, podstavec 120,5 cm
sign. na podstavci štítek Jozef Jankovič

vystaveno:
• Jozef Jankovič – Plynutí času, Muzeum umění Olomouc, 2017–2018

380 000 Kč
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60.

Kotík Jan (1916–2002)

Objekt
80. léta 20. stol.
akryl, plátno / akryl, překližka
120 × 140 cm
sign. nezjištěna

provenience:
• z majetku Ing. arch. Martina Kotíka, 

syna autora (potvrzení přiloženo) 

popsáno:
• soupis díla Jana Kotíka, kat. č. 1817, 

str. 417

150 000 Kč

Po vzoru svého otce Pravoslava Kotíkova 
se i Jan stal malířem. V letech 1935–1941 
studoval Uměleckoprůmyslovou školu 
v Praze. Kromě studia v Praze podnikl Kotík 
i několik studijních cest do Drážďan (1936) 
a do Paříže (1937).

Po více jak čtyřiceti letech se pak, již jako 
renomovaný umělec, vydal na pracovní 
pobyt do New Yorku.

Nicméně jeho malířský debut byl zasazen 
do doby počátku Protektorátu. V jeho díle 
se hned v začátcích objevuje postkubis-
tická stylizace a konstruktivismus, kdy byl 
Kotík inspirován městskými scenériemi 
a výjevy. Poté Jan Kotík procházel obdo-
bím geometrické abstrakce a barevné 
expresivity. V šedesátých letech tvořil tzv. 
kaligrafické obrazy, v nichž mezi sebou 
kontrastovaly tóny černé a bílé barvy. 
Od sedmdesátých let poté ve své tvor-
bě aplikoval principy kinetismu, minimalu 
a poverismu. V závěru své tvorby dospěl 
až do formy tvarové redukce.
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61.

Vožniak Jaroslav (1933–2005)

Bez názvu
1992
lité laky, deska
197,5 × 147 cm
sign. PD J. Vožniak, PU Jaroslav Vožniak, 
na rubu Jaroslav Vožniak 1992

80 000 Kč

Na počátku 90. let Vožniak opět hledal 
cestu k abstrakci a adaptoval Pollockovu 
metodu s využitím lité syntetické barvy 
(Pocta Pollockovi, 1991, 1994, 2003). Jeho 
díla však nevyznívají expresivně, jsou 
téměř monochromní nebo omezená 
na škálu odstínů žluté a stopa barvy vytvo-
řená litím se blíží pravidelnému rastru. 
Vožniak se zaměřuje pouze na samotnou 
abstraktní energii, na její stopy, záznamy, 
kaligrafii, rituální plynutí, vrstvenou harmo-
nii a meditativní účin.

Vožniak představuje zvláštní typ vizuální-
ho extroverta a významového introverta, 
který vytvářel z vnějšího pohledu vzruše-
nou a sarkastickou hyperbolu současné 
civilizace s jejími animálními pudy, fetišis-
mem a sexuální nespoutaností. Pracoval 
intuitivně a jeho vnitřní pochody lze jen 
domýšlet a odhadovat.

ESTETIKA „ŠMIDŘÍ“ 
ABSURDNÍ DIVNOSTI
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62.

Kubíček Jan (1924)

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

180 000 Kč
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63.

Kubíček Jan (1924)

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

180 000 Kč



182

Posuzovaný obraz „Linie č. 140“ je auten-
tickým, špičkovým a velmi cenným dílem 
Zdeňka Sýkory, autora, který se nesmaza-
telně zapsal do světového malířství druhé 
poloviny dvacátého století jako vůdčí 
představitel neokonstruktivismu, průkop-
ník v užití počítače k úkolům stanoveným 
při tvorbě, autor struktur a pozoruhodných 
liniových obrazů.

Sýkora patří mezi nejvýraznější a nejori-
ginálnější osobnosti českého umění. 
Svými díly je zastoupen v těch nejprestiž-
nějších veřejných i soukromých sbírkách, 
v Národní galerii v Praze, Centre Georges 
Pompidou v Paříži, Stedelijk Museum 
v Amsterodamu, Nationalgalerie v Berlíně, 
Museum moderner Kunst ve Vídni atd.

64.

Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Linie č. 140
1997
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Sýkora 1997

na rubu popis díla autorem

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

2 900 000 Kč

VŮDČÍ PŘEDSTAVITEL 
NEOKONSTRUKTIVISMU
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Zdeněk Sýkora je – spolu s Vladislavem Mirvaldem 
a Kamilem Linhartem – jedním z trojhvězdí proslavených 
lounských výtvarníků. Patřil ke členům mladé lounské 
generace, jejichž intelektuální a tvůrčí růst podněcoval 
hluboce vzdělaný knihovník Jaroslav Janík, který se znal 
s mnohými příslušníky meziválečné avantgardy. Všichni 
tři navštěvovali reálné gymnázium v Lounech a násled-
ně odešli na vysokou školu do Prahy: nejprve studovali 
na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství při 
ČVUT, poté na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
u profesorů Karla Lidického, Cyrila Boudy a Martina 
Salcmana, kteří rovněž přešli z techniky na Pedagogickou 
fakultu UK. Po absolutoriu působil Sýkora na katedře 
výtvarné výchovy jako pedagog.

Zpočátku krajinář, dospěl na počátku šedesátých let 
pod vlivem Henri Matisse a Serge Poliakoffa k obrazo-
vému cyklu „Zahrad“, v němž rozvinul skladbu volných 
barevných skvrn. V první polovině šedesátých let se začal 
zabývat strukturami tvořenými skládáním a přetvářením 
jednoduchých geometrických prvků. Jejich organizací 
v rastrech rozdělujících plochu vznikaly rozmanité varia-
ce. Ty byly brzy autorem objeveny jako možný program. 
Začal proto spolupracovat s matematikem Jaroslavem 
Blažkem a jako jeden z prvních evropských umělců zapo-
jil do postupu tvorby počítač, který nemá jinou úlohu než 
důsledné provedení autorského záměru. Proces abstraho-
vání byl překonán, Sýkora organizoval autonomní obra-
zové elementy ve smyslu tzv. „konkrétního umění“. Stal 
se členem legendární skupiny Křižovatka a již od poloviny 
šedesátých let se účastnil významných zahraničních 
výstav konstruktivního umění. Dílo Zdeňka Sýkory je v mezi-
národním měřítku ojedinělým důkazem niterného souzně-
ní logiky výtvarného díla s logikou moderní vědy.

Posuzované dílo představuje krásnou a typickou autorovu 
práci z cyklu tzv. liniových obrazů, tvořených na základě 
přísné náhodnosti každého prvku. Do systému je začleněn 
i výpočet barevnosti. Výchozí bod, počet sekvencí, šířka, 
barva a průběh linie je generován z náhodných čísel. 
Tato matematická náhodnost představuje jakousi parale-
lu nejobecnějších přírodních a kosmických procesů. Tvary 
se tu osvobodily ze závislosti na geometrickém členění 
a rozvíjejí se a prolínají s naprostou volností. Každá linie 
v obraze prožívá vlastní život, přičemž místo jejího zrození, 
směr jejího pohybu i délka jejího života vyrůstají z absolut-
ní náhody rozvíjené na základě přísného řádu.



65.

Kolíbal Stanislav (1926)

Černý reliéf
2016
asambláž, malba, dřevěné desky
122 × 120 cm
sign. na rubu Kolíbal 2016

240 000 Kč

Stanislav Kolíbal je osobnost patřící k jed-
něm z nejvýznamnějších protagonistů čes-
kého, ale i mezinárodního umění druhé 
poloviny dvacátého století.

V roce 1951 Kolíbal vystudoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v Praze. 
Poněkud paradoxní v Kolíbalově tvorbě 
je, že sochařství nikdy nestudoval, avšak 
se mu plně věnoval. Kolíbalovo dílo nabý-
valo postupem let plně abstraktní geo-
metrickou formu. Autor je proto vnímán 
v duchu konstruktivního umění, nicméně 
jazyk čisté konstrukce ani minimalismu, 
s nímž je rovněž spojován, Kolíbal nikdy 
plně nepřijal. 

Důležitým bodem v Kolíbalově tvorbě byl 
rok 1988, kdy dostal pozvání od DAAD 
k jednoročnímu pobytu v Západním 
Berlíně. Pro Kolíbala se tak otevřel nový 
svět. Osobní setkání se západním svě-

tem silně ovlivnilo autorovu tvorbu. Kolíbal 
v nových konstrukcích vyjádřil touhu 
po struktuře, která stojí proti stavu chao-
su. Jeho díla oplývají pozitivismem, není 
v nich prostor ani pro destrukci, ani pro 
labilitu, k níž jako výtvarnému námětu 
dříve inklinoval. Po roce 2000 pracuje 
Kolíbal na cyklech s názvy Černé reliéfy, 
Bílé reliéfy a Šedé reliéfy. Černé reliéfy 
se objevují v roce 1999. Autor se v nich 
zabývá vrstvením geometrických ploch.

Kolíbalovu tvorbu téměř od počátku pro-
vází zájem o geometrické řešení hmoty 
a prostoru. Jeho sochy a objekty jsou cha-
rakteristické užitím minimálních prostředků, 
avšak jejich výpověď je značná. Výstižně 
nazval jeho dílo kritik Tomáš Pospiszyl, když 
hovoří o Kolíbalovi jako o tvůrci „emocio-
nální geometrie“. Kolíbalovo dílo se dotý-
ká základních transcendentních hodnot 
lidského života.

TVŮRCE EMOCIONÁLNÍ 
GEOMETRIE
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66.

Kolíbal Stanislav (1926)

Geometrické cvičení – B XV
2016
kombinovaná technika, asambláž, kov, malba, tužka, dřevěná deska
63 × 61 cm
sign. na rubu Kolíbal 2016

na rubu autorem B XV

180 000 Kč
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67.

Grygar Milan (1926)

Akustická kresba
1969
tuš, tempera, karton
89,5 × 62 cm
sign. PD Milan Grygar 1969

160 000 Kč
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68.

Jetelová Magdalena (1946)

Red Bacilus
2016
barevný kouř, plátno
195 × 185 cm
sign. na rubu Magdalena Jetelová 2016

na rubu název díla autorkou

380 000 Kč

Magdalena Jetelová patří k českým nej-
významnějším umělkyním žijícím v zahra-
ničí.

Autorka začala v raných 80. letech vytvá-
řet monumentální instalace a sochy, které 
se zaměřují na otázku moci, politického 
vykořisťování a povinnosti nezapomínat. 
Mezi její velmi známou monumentální tvor-
bu patří například cyklus „židlí“ a „schodů“ 
z první poloviny osmdesátých let.

Práce Magdaleny Jetelové byly od polo-
viny 80. let prezentované v mnoha zahra-
ničních institucích a na uměleckých pře-
hlídkách včetně londýnské Tate, Bienále 
v Sydney, documenta 8 a na samostat-
ných výstavách v londýnských Riverside 
Studios či newyorské MoMA.

Poselství jak monumentálních soch, tak 
i světelných instalací lze promítnout i do 
její výtvarné tvorby v ploše, kdy v přípa-
dě plátna Red bacilus vystihuje tísnivou 
až dusivou atmosféru politického a kul-
turního ovzduší doby minulé a jejího stále 
hrozícího nebezpečí. 
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69.

Smetana Jan (1918–1998)

Teatrum mundi
1988
olej, plátno
100 × 73 cm
sign. LD Jan Smetana 88, na rubu Jan Smetana

na rubu popis díla autorem

90 000 Kč

Teatrum mundi, zrcadlo světa. Obrazy 
tohoto období jsou velmi dynamické 
a plné energie. V jeho dílech je stále patr-
ná geometrie nebo alespoň některé její 
prvky. Můžeme v nich pozorovat pestrou 
barevnou škálu a od 80. let nový způsob 
kladení barevných polí. Ve svých obra-
zech si malíř dopřával požitek z barevné-
ho propracování, měl vskutku nenasyt-
nou potřebu barev. Barevná orchestrace 

a volnější rukopis oznamují proměnu stylu, 
hovoří o životním tíhnutí k plnosti a har-
monii.

U tvorby Jana Smetany je velmi zajíma-
vá jeho inspirace hudbou a literaturou. 
Byl velkým milovníkem vážné hudby a při 
své tvorbě v ateliéru poslouchal sklad-
by hudebních velikánů, jako Stravinského 
nebo Janáčka.

DÍLO DYNAMICKÉ ENERGIE 
A BAREVNÉ ORCHESTRACE
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70.

Lamr Aleš (1943)

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

na rubu název díla autorem

140 000 Kč

Počátek Lamrovy umělecké tvorby sahá 
do období šedesátých let. Jako jeden 
z prvních českých umělců se tehdy věno-
val pop-artu a op-artu.

Lamrova tvorba z šedesátých let předsta-
vuje oslavu tajemného, nadpřirozeného 
universa. Jedná se o období barevné 
ornamentiky a duševní transcendence. 

Jeho rétorika pracuje s humorem i sati-
rou prostřednictvím jak figurálních, tak 
i abstrahovaných výjevů. V každém ohle-
du tak ale vyjadřuje svobodu umělce vůči 
vnímané skutečnosti.

V tehdejší politicky pochmurné době tak 
do svých obrazů tak vnáší barvy a radost 
z volného prostoru v souladu se svým hes-
lem: „duch vane, kam chce“.

Obrazové cykly i jednotlivé obrazy mnoh-
dy doplňuje vtipnými komentáři a názvy.

Sedmdesátá a osmdesátá léta jsou pro 
Aleše Lamra ve znamení groteskní nové 
figurace. V jeho díle se projevuje jed-
nak vzrůstající míra abstrakce, ale také 
směřování k určitým symbolickým tvarům, 
ve kterých se odráží nadčasová povaha 
duchovních hodnot. 
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71.

Kroča Antonín (1947)

Bez názvu
1991
kombinovaná technika, lité barvy, linoleum, 
deska
163 × 194,5 cm
sign. PD Kroča 91

35 000 Kč

Akademický malíř vystudoval v letech 1967 
až 1973 pražskou Akademii výtvarných umění. 
Kroča patří mezi členy Spolku výtvarných 
umělců Mánes. Svou tvorbou významně ovliv-
nil výtvarný život regionu severní Moravy.

Je malířem silného vnitřního napětí a výra-
zového přednesu. Jeho dílo se vyznačuje 
velmi gestickou a expresivní malbou. Častěji 
místo štětce používá nanášení barvy rukama 
a obraz dokončuje tahy prstů. Mnohovrstevná 
forma, ležící na samé hranici abstraktního 
expresionismu, však autora nikdy neodvedla 
od předmětnosti, tělesnosti člověka a přírody.
 
Jeho obrazy jsou např. ve sbírkách Národní 
galerie Praha, Galerie výtvarného umění 
Ostrava, Českém muzeu výtvarných umění 
v Praze, Galerii für moderne Kunststiller ve Vídni 
a v soukromých sbírkách po celém světě.

„Malíř nás strhne malbou založenou na agre-
sivně působících kontrastech a disharmoniích. 
Spontánní malířský přepis nespoutané vitality 
dovádí malbu až k brutálnímu explosionalismu, 
jisté formě estetické extáze. Je to transcenden-
ce sycená direktivním naturalismem fyzického 
prožitku bytí, víme ale, že i to je cesta k vyšší 
duchovnosti života.“

SPONTÁNNÍ MALÍŘSKÁ 
VITALITA
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72.

Moucha Miloslav (1942)

Bez názvu
1991
uhel, plátno
162,5 × 162,5 cm
sign. PD Moucha 91, na rubu Moucha 91

80 000 Kč

Miloslav Moucha se narodil 25. 3. 1942 
v Litvínově. V roce 1968 odešel do exilu 
ve Francii. V roce 1974 byl jmenován 
profesorem na École des Beaux-Arts 
v Besanconu. Od roku 1990 žije střídavě 
ve Francii a v Čechách.

Jeho rozsáhlé a mimořádné malířské 
a grafické dílo je zastoupeno ve význam-
ných světových i českých sbírkách – 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris; 
Musée National d’Art Moderne, Centre 
Georges Pompidou, Paříž; Musée des 
Beaux-Arts, Besancon; Fonds National 
d’Art Contemporain, Fonds Régional 
d’Art Contemporain de Franche-
-Comté; Národní galerie (grafická sbír-
ka), Praha; Galerie výtvarného umění, 
Pardubice; Galerie výtvarného umění, 
Ostrava; Galerie výtvarného umění, Zlín; 
Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Galerie  

Klatovy / Klenová; Galerie moderního 
umění, Roudnice nad Labem, (soukromé 
sbírky neuváděny).

Moucha od 70. let uspořádal řadu samo-
statných výstav a do mnoha kolektivních, 
mezinárodních výstav bylo jeho dílo zahr-
nuto. Jeho umělecký a zároveň životní 
příběh má téměř románové rozměry. 
Výtvarné studium neabsolvoval, ale vydal 
se na nelehkou cestu samouka. Osudové 
se mu stalo náhodné setkání s jeho 
pozdějším přítelem a životním učitelem 
Josefem Jedličkou, spisovatelem a eseji-
stou. Od té doby je umění pro Miloslava 
Mouchu záležitostí osudovou a věcí víry.

Od roku 1983 se účastní mezinárodních 
veletrhů současného umění – Art Basilej, 
Art Frankfurt, Art Forum Hamburk, Art Paříž, 
Art Praha, St-art Štrasburk.

ČESKO-FRANCOUZSKÝ MALÍŘ 
MEDITATIVNÍHO CHARAKTERU
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VÝBĚR SAMOSTATNÝCH VÝSTAV

1975 Galerie Jean Chauvelin, Paříž
1976  Galerie Studio Pisani, Florencie, 

Itálie
1977 Galerie Ilanne, Paříž
1978 Galerie Uxa, Novara, Itálie
1979 Galerie Mathieu, Besancon, Francie
1980  Musée des Beaux-Arts, Besancon, 

Francie
1986  Foire d’art contemporain de Bale, 

Galerie Mathieu
  CAC Montbéliard (Franche-Comté), 

Francie
1989 Art forum, Hamburk, Německo
 Crédac, Ivry, Paříž
 Musée de Dole, Dole, Francie
 Galerie Olivier Rouland, Paříž
1991  Galerie Lamaignére-Saint-Germain, 

Paříž
1992 Galerie hlavního města Prahy
 Francouzský institut, Praha
 Židovské muzeum, Praha
1996 Galerie Lambert Rouland, Paříž
1997 Galerie Bayer & Bayer, Praha
1999 Galerie výtvarného umění v Mostě
2000 Galerie Mathieu, Lyon, Francie
2004 Galerie Tsubaky, Tokio, Japonsko
  Galerie Roger Bellemare, Montréal, 

Kanada
2005  Temps de nuit en Boheme, Galerie 

Mathieu, en résonance
  avec la Biennale d’art 

contemporain de Lyon, Francie
2007 Galerie Kai de Kai, Praha
  Galerie de l’Arbre seul, Mas Méjean, 

Cévennes, Francie
 Jardins intérieurs, Galerie Mathieu
2008 Státní Galerie Hluboká nad Vltavou
 Galerie Tsubaky, Tokio, Japonsko
2009  Gaya, la terre, l’esprit de la foret, 

Galerie Mathieu, Lyon, Francie
2010 Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011 Galerie Chagal, Ostrava
2012 Oblastní galerie Most
 Galerie Mathieu, Lyon, Francie

2014 Knihkupectví K-A-V-K-A, Praha
2015  St. Germain des Prés, Paříž – biblický 

festival
2016 Galerie Laure Roynette, Paříž
 České kulturní centrum, Paříž
2018 Galerie U Betlémské kaple, Praha
 Galerie Laure Roynette, Paříž

VÝBĚR SKUPINOVÝCH VÝSTAV

1974  Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris, Paříž

  Aspect de l’art actuel en Europe 
de L’Est, ICC Anvers, Antverpy, 
Belgie

1975  Biennale de Paris, Manifestation 
internationale de jeunes artistes, 
Paříž

1977  FIAC – Tendance actuelle 
en France, Galerie Ilanne, Paříž

1980  Natur du Dessin, Musée Nationale 
d’Art Moderne Centre Georges 
Pompidou, Paříž

1987  Voies Diverses, Musée Nationale 
d’Art Moderne Centre Georges 
Pompidou, Paříž

1993  Nové přírůstky, Národní muzeum, 
Praha

1998  Six Artists from Prague in Chicago 
(Boštík, Kučerová, Moucha, Prager, 
Smutný, Zeithamml)

 Lydon Fine Art, Chicago, USA
2000  Le regard égoiste 1 – Carte 

blanche á Christian Boltanski,
 Musée National d’Art Moderne
2004  Ejhle světlo, Jízdárna Pražského 

hradu, Praha
2011  Duše krajiny, duch místa, Galerie 

U Betlémské kaple, Praha
2015  Miloslav Moucha: Obrazy; Jindřich 

Zeithamml: Objekty, Galerie 
U Betlémské kaple, Praha

2016  Miloslav Moucha a Jindřich 
Zeithamml / 2 + 1, Kostel 
sv. Vavřince, Galerie Klatovy / 
Klenová, Klatovy, Česká republika
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73.

Kunc Milan (1944)

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

330 000 Kč

Milan Kunc je zásadní osobností nejen 
v rámci české, domácí výtvarné scény, 
ale i v měřítku světovém. Jeho důležitost 
leží v návratu k tabuizovanému figurativní-
mu obrazu, který měl v 70. letech minulého 
století dosti neatraktivní nádech. Klasická 
malba byla tehdy považována za zcela 
překonaný a neaktuální výtvarný projev.

Na přelomu 70. a 80. let proto Kunc zalo-
žil, v doprovodu svých dvou spolužaků, 
P. Angermannem a J. Knapem, skupinu 
Normal, která utvářela ráz postmoderního 
malířství.

Proti vážnosti všech, kteří v umění viděli 
nástroj revoluční proměny světa, postavili 
humor, do centra se namísto dobového 
konceptuálního diktátu dostala tradič-
ní obrazovost. skupinu a především pro 
samotného Kunce byla harmonie panující 
mezi kvalitním uměleckým provedením 
a intelektem, jež obhájila jejich náměty 
koketující s kýčem a banalitou. Právě kýč 
se stal v Kuncově tvorbě důležitým prv-
kem, až by se dalo říci tématem samot-
ným, jímž pomáhal rozvíjet otázky psycho-
logického, společenského nebo kulturně-
-historického rázu.
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74.

Nikl Petr (1960)

Bez názvu
2008
akryl, plátno
150 × 145 cm
sign. na rubu Petr Nikl 2008

120 000 Kč

Petr Nikl je všestranný umělec realizu-
jící svou bohatou představivost formou 
obrazů, performancí, zpěvu, divadelních 
představení, grafiky a nejrůznějších kombi-
nací tradičních uměleckých forem. Je lau-
reátem Ceny Jindřicha Chalupeckého 
z roku 1995. Nikl je rovněž držitelem Ceny 
za absurdní humor z roku 1998 a patří 
k jednomu z nejdůležitějších umělcům 
současné výtvarné scény.

Autorův velmi vytříbený kultivovaný malíř-
ský styl pramení do značné míry z osvojení 
si grafické tvorby. Nikl vytváří technikou 
mezzotinty citlivé abstrahované organické 
tvary.

Vzpomínka na dětství hraje v umělcově 
vývoji dominantní roli. Osobní svoboda 
a otevřenost široké škále možností pozna-
menává celou jeho plodnou uměleckou 
dráhu. 

Niklova umělecká tvorba je provázena 
sociálním zájmem a hledáním aktuálního 
smyslu současného umění.

Že je skutečnost pro Nikla hrou, není 
výsledkem útěku od reality, ale soustředě-
ného cílevědomého a trpělivého odkrývá-
ní toho, co skutečnost doopravdy je.

204

LAUREÁT CENY  
JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 1995
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75.

Díaz Federico (1971)

Bez názvu
tuš, ruční papír
124 × 68 cm
sign. na rubu Federico Díaz s autorským 
razítkem, autorský hologram č. 00677

60 000 Kč

Od devadesátých let rozvíjí Federico 
Díaz pomocí nových médií svoji tendenci 
odhalovat svět primárními lidskými smysly.
Jeho základní tvůrčí premisa říká, že umění 
vzniká bez doteku lidské ruky. 

Ve své tvorbě se snaží svému obecenstvu 
odhalit věci dávno zapomenuté, které 
člověk vlivem technologického přetížení 
přestal vnímat. Paradoxní ovšem je, že pro 
odhalování ztraceného používá Díaz 
právě ony nejmodernější technologie, 
které nás od naší podstaty vzdalují. Díaz 
jako technooptimista svou tvorbou nazna-
čuje, že je paradoxně možné technologii 
přijmout za nejbližší nástroj lidského nitra, 
mysli a duše.

Ovšem Díaz přiznává, že samotná věda 
a technologie také nemají dostatek 
odpovědí, které potřebuje. Proto volí cestu 
mnohem hlubší analýzy. Prostřednictvím 
podrobné studie materiálů jako jakýchsi 
stavebních bloků existence, které spojují, 
zdánlivě nepřímo, člověka s jeho přiroze-
ným i uměle vytvořeným prostředím. 

Díaz spolupracuje s významnými světo-
vými kurátory, například přízvisko vizuální 
aktivista získal od ředitele The Brooklyn 
Gallery Roberta T. Bucka a přijal je za své. 
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76.

Kovanda Jiří (1953)

Bez názvu
2007
kombinovaná technika, olej, papír
61 × 44 cm
sign. na rubu J. Kovanda 16. 9. 07

75 000 Kč

208

Jiří Kovanda patří dnes k nejznámějším 
českým konceptuálním umělcům.

K výtvarnému umění se Kovanda dostává 
již v jinošském věku, v době relativní svo-
body konce šedesátých let.

Pro jeho tvorbu jsou charakteristické per-
formance, akce, instalace a díla, kde je 
více kladen důraz na obsah nežli formu. 
Sám se kdysi označil ironicky za nedělního 
malíře, jeho díla ale prakticky nejsou čistě 
malířská, kombinuje více médií a nejčas-
těji pracuje v případě obrazů s koláží. 
Zajímá se o všední náměty, pocity, vztahy 
a předměty, kterým dává pomocí jemné 
manipulace nový rozměr.

Kovanda tvoří svá díla poměrně spon-
tánně na základě nalezených materiálů, 
v reakcích na konkrétní situace. Na pře-
lomu 80. a 90. let koketuje v malovaných 
obrazech, kresbách a kolážích s novými 
postmoderními tezemi. Vždy tak ale činí 
s ironickým odstupem, s pokorou a zvě-
davostí. 

Již po několik let je Kovanda na vrcholu 
žebříčku stovky nejúspěšnějších umělců – 
narozených v druhé polovině 20. století – 
u nás. Je zván na řadu prestižních přehlí-
dek a výstav, jeho díla jsou zastoupena 
v mnoha důležitých sbírkách.

NEDĚLNÍ MALÍŘ  
POSTMODERNÍCH TEZÍ
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Aukce Topičův salon Praha
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77.
Preisler Jan (1872–1918)

Paridův soud
1905–1909
olej, plátno na lepence
24,5 × 26,5 cm
sign. nezjištěna
na rubu razítko pozůstalosti autora s č. 217; odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

290 000 Kč

Posuzovaný obraz je autentickým, kva-
litním, motivicky pozoruhodným dílem 
Jana Preislera, jednoho z nejvýznačněj-
ších představitelů tzv. generace deva-
desátých let – zakladatelského pokolení 
českého moderního umění –, proslulého 
umělce secesního symbolismu, všeobec-
ně přijímaného za autora prvního moder-
ního díla v českém malířství. Intuice i logi-
ka se v díle Jana Preislera spojily k tomu, 
že obraz působí organicky jednotně a již 
samotnými výtvarnými prostředky zvěstuje 
novou krásu, nový souzvuk mezi člověkem 
a vesmírem.

Obraz „Paridův soud“ je dílem mimořádně 
ušlechtilého účinu, které hraje na stru-
ny naší citovosti poutavým ztvárněním 
slavné pastorální soutěže krásy. Preisler 
zde navázal na dlouhou tradici zobrazení 
tohoto motivu ve výtvarném umění, která 
vede od řecko-římských maleb a mozaik 
k obrazům Lucase Cranacha, Sandra 
Botticelliho, P. P. Rubense až k A. Renoirovi 
a P. Cézannovi, a u nás v neposlední řadě 
Vojtěchu Hynaisovi.
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78.
Mucha Alfons (1860–1939)

Polibek jara
1919
litografie
52 × 38 cm
sign. PD Mucha, LD Mucha 1919 v tisku

28 000 Kč

79.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Vesnička
1907
barevný dřevoryt
8,5 × 12,5 cm
sign. PD Vojt. Preissig
reprodukováno: katalog výstavy V. Preissiga z roku 
1907, provenience: ze sbírky Jana Wegera

8 000 Kč

78

79



80.
Proust Marcel (připsáno) (1871–1922)

Erotické výjevy
olej, dřevěná deska
39 × 150 cm
sign. PD Marcel Proust

120 000 Kč
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81.
Popelka Vojtěch Hynek (1888–1961)

Pytlák
1923
olej, plátno
153,5 × 144 cm
sign. PD V. H. Popelka 1923
pravost potvrdila: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

50 000 Kč

81
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82.
Šetelík Jaroslav (1881–1955)

Pohled na Pražský hrad
1923
olej, plátno
61 × 81 cm
sign. PD Jaroslav Šetelík
pravost potvrdil: PhDr. Ivo Helán

65 000 Kč

82
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83.
Kaván František (1866–1941)

Chalupa v zimě
olej, lepenka
36,5 × 50 cm
sign. LD Kaván
pravost potvrdila: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

28 000 Kč

84.
Hlavsa Oldřich (1889–1936)

V zimě na potoce
olej, plátno
85 × 102 cm
sign. PD Hlavsa Ol.
pravost potvrdila: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

30 000 Kč

83

84
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85.
Slabý František (1863–1919)

Lesní potok
olej, plátno
57 × 45 cm
sign. LD Fr. Slabý
pravost potvrdila: PhDr. Naděžda  
Blažíčková-Horová

65 000 Kč

86.
Ullmann Josef (1870–1922)

Krajina
olej, lepenka
45,5 × 63 cm
sign. LD J. Ullmann
pravost potvrdila: PhDr. Naděžda  
Blažíčková-Horová

45 000 Kč

85

86
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87.
Csordák Ludvík (1864–1937)

Jarní louka
olej, plátno
33,5 × 44 cm
sign. PD Csordák

28 000 Kč

88.
Blažíček Oldřich (1887–1953)

Na rybníce
1936
olej, tempera, lepenka
38 × 48 cm
sign. LD O. Blažíček 1936

28 000 Kč

89.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Kelníky u Uherského Brodu
olej, plátno
40 × 46 cm
sign. PD Al. Kalvoda
na rubu na blindrámu autorský štítek 
s popisem

65 000 Kč

87

88

89
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90.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Přímořská krajina z Bretaně
olej, plátno
75 × 94,5 cm
sign. LD T. F. Šimon, na rubu na blindrámu T. F. Šimon
pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová, Ph.D., PhDr. Mgr. Michael Zachař, PhDr. Ivo Helán

120 000 Kč

90
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91.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Pohled k hradu
olej, lepenka
24 × 35,5 cm
sign. LD L Kuba

35 000 Kč

92.
Nejedlý Otakar (1883–1957)

Luka pod Medníkem
1920
olej, plátno
74 × 100 cm
sign. PD Ot. Nejedlý 1920.

160 000 Kč

91

92
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93.
Slavíček Jan (1900–1970)
Zátiší
olej, plátno na dřevěné desce
22 × 32,5 cm
sign. PD J. Slavíček, na rubu Jan Slavíček
na rubu dvě autorská razítka a popis díla autorem

45 000 Kč

93
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94.
Procházka Antonín (1882–1945)

Česání ovoce
akvarel, pastel, karton
52 × 36,5 cm
sign. PD monogram AP

10 000 Kč

95.
Slavíček Jan (1900–1970)

Český motiv
1969
olej, malířská lepenka
26 × 35 cm
sign. PD J. Slavíček, na rubu Jan Slavíček 
1969
na rubu dvě autorská razítka a popis díla autorem

38 000 Kč

94

95
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96.
Šimák Lev (1896–1989)

Krajina s lávkou
1932
olej, dřevěná deska
39 × 51,5 cm
sign. PD Lev 32, na rubu Lev Šimák
na rubu štítky výstav: Vystaveno na výstavě 
Umělecké besedy v Obecním domě, 1933–1934, 
kat. č. 91, Vystaveno na výstavě Umělecké besedy, 
Slovanský ostrov, 1948, kat. č. 49

30 000 Kč

97.
neznámý autor (okruh Dufy Raoul)
Středozemní moře
20. léta 20. stol.
kombinovaná technika, kvaš, akvarel, 
karton
47 × 68 cm (výřez)
neznačeno

28 000 Kč

96

97



98.
Kremlička Rudolf (1886–1932)

Portrét dámy
1932
olej, plátno
55 × 43,5 cm
sign. LN R. Kremlička 1932, na rubu na blindrámu Rudolf Kremlička
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán
provenience: sbírka JUDr. Vladimíra Kouřila, Moravská Ostrava
literatura: Lubomír Slavíček, Cesta do hlubin sběratelovy duše. Sbírka moderního umění ostravského sběratele 
Vladimíra Kouřila ve světle jeho dopisů, Opuscula historiae Artium, Masarykova univerzita, Brno, 2013, s. 44–67

450 000 Kč

Tímto obrazem se Kremlička zhostil por-
trétního tématu, uvolněným malířským 
rukopisem, tlumočící jeho bezprostřední 
smyslový zážitek.

Obraz zaujme i svým původem. Pochází 
ze sbírky významného ostravského sbě-
ratele moderního umění, JUDr. Vladimíra 
Kouřila (1902–1990). Kromě obrazů 
od Rudolfa Kremličky vlastnil díla od dal-
ších výrazných představitelů české avant-
gardy – Bohumila Kubišty, Emila Filly, 
Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Antonína 
Procházky, Josefa Šímy, Jiřího Karse, Karla 
Černého apod. 

Kouřilovým jednoznačným krédem, které 
se snažil naplňovat, bylo sbírat umělce, 

„s nimiž žije ve stejné době a jejichž tvorbě 
chce porozumět“. Patřil k typu náročných 
a cílevědomých sběratelů, přesvědče-
ných, že „význam sbírky neleží v kvantitě, 
nýbrž v kvalitě a výlučnosti jednotlivých 
děl“.

Posuzovaný obraz patří k mistrným portrét-
ním realizacím Rudolfa Kremličky, jedno-
ho z nejvýznamnějších figuralistů mezivá-
lečného období a předního představitele 
českého klasicismu 20. a 30. let.

Kremličkův Portrét dámy s náhrdelníkem 
je dílem, v němž se poetičnost a měkká 
melodičnost spájí s cudnou erotičností.

226

VÝRAZNÝ PŘEDSTAVITEL 
NEOKLASICISMU
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99.
Holý Miloslav (1897–1974)

Akt v modrém
1926
olej, plátno
95 × 66 cm
sign. LD Holý 26
na rubu na blindrámu štítek s popisem díla

95 000 Kč

100.
Musatová Nora (1931–2010)

Praha 1977
1977
olej, dřevěná deska
34 × 63,5 cm
sign. LD Nora Musatová, Praha 1977

8 000 Kč

99

100



101.
Holan Karel (1893–1953)

Akt s modrým pozadím (Dívka z Provence)
olej, plátno
145,5 × 97 cm
sign. LD K. Holan
provenience: z majetku rodiny autora (certifikát přiložen)

70 000 Kč

Karel Holan byl bravurní krajinář, figuralista a malíř sociálních motivů. Byl členem 
Umělecké besedy, SVU Mánes a SVU Myslbek.
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102.
Tittelbach Vojtěch (1900–1971)

Vzpomínka na Itálii
tempera, papír
29,5 × 40 cm
sign. PD V. Tittelbach
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; provenience: významná mezinárodní sbírka moderního umění

42 000 Kč

Posuzované dílo „Vzpomínka na Itálii“ je ori-
ginální, kvalitní prací sugestivní, imaginativ-
ní a surrealizující výtvarné formy Vojtěcha 
Tittelbacha, autora, který se nejen datem 
svého narození, ale především charak-
terem svého tvůrčího směřování zařadil 
k pozoruhodným osobnostem českého 
moderního umění tzv. „generace 1900“. 
Skutečnost, že se jeho tvorba vyznačuje 
širokým stylovým rozpětím, z něj zároveň 
učinila předchůdce postmoderních teorií 
a aktualizovala jeho odkaz pro současnost. 
Tittelbach byl totiž malířem z hlediska teo-
retických dogmat značně „neukázněným“, 
který bez zábran dával volný průchod rea-
lizacím svých poetických představ. Nedbal 
na přísnou stylovou jednotu tvorby, a proto 
v nepatrném časovém odstupu a někdy 

dokonce paralelně mohly vznikat obrazy 
rozdílného charakteru, určeného přede-
vším specifickou povahou sdělovaného 
obsahu a tvůrčí emoce.

Posuzované dílo „Vzpomínka na Itálii“ bra-
vurně zachycuje ty nejpodstatnější složky 
autorovy meziválečné malby – smysl pro 
poezii a svobodnou představivost transpo-
nující senzuálně postižitelné impulzy reál-
ného světa. Cesta do Benátek a na stře-
domořské pobřeží roku 1936 obohatila 
jeho projev o prvek zářivé, do té doby 
netušené barevnosti a větší živost štětcové-
ho rukopisu. Osamocený figurální přízrak 
je halucinativně umístěn do krajiny bohaté 
na architektonické prvky, mající charakter 
divadelního jeviště.

102
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103.
Veris (Zamazal) Jaroslav (1900–1983)

Zasněná
olej, sololit
49,5 × 39 cm
sign. PD Veris

55 000 Kč

104.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Lodě v dešti
olej, malířská lepenka
30 × 37 cm
sign. PN monogram P. K.
na rubu štítek: majetek Prav. Kotíka, autorský štítek 
s č. 8/36, název díla v soupisu díla č. 350

30 000 Kč

103

104
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105.
Gutfreund Otto (1889–1927)

Námořník s dívkou na klíně
1919–1920
bronzová plastika
v. 38 cm
neznačeno
nový odlitek, současný majitel originální plastiky 
z pálené hlíny nechal odlít 3 kusy do bronzu

40 000 Kč

106.
Gutfreund Otto (1889–1927)

Milenci
1913–1914
bronzová plastika 3/4, dřevěný podstavec
v. 61 cm
sign. na plintě G
pozdní lití

180 000 Kč

107.
Troup Miloslav (1917–1993)

Prodavačka pomerančů
1946
olejová tempera, karton
68 × 50 cm
sign. PD Troup
na rubu popis díla; provenience: z majetku rodiny autora

330 000 Kč

105 106
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Velká retrospektivní výstava v Obecním 
domě v Praze, uspořádaná v loňském 
roce ke stému výročí narození Miloslava 
Troupa (1917–1993), ukázala přesvědčivě, 
že Troupovo dílo bude nutné nadále vní-
mat jako jeden z vrcholů českého a evrop-
ského výtvarného kontextu. Ve své malíř-
ské i ilustrační tvorbě vychází tento ojedi-
nělý český představitel tzv. Pařížské školy 
z hlubokého poznání, k němuž dospěl 
během svého pobytu ve Francii v druhé 
polovině čtyřicátých let. Právě proto mají 
v rozsáhlém souboru Troupova díla obrazy 
tzv. pařížského období zcela zvláštní místo. 

V Paříži nasál Troup velkou část rozho-
dujících vlivů tehdejší světové výtvarné 
metropole a osobitým způsobem je ve 
svém díle rozvinul. Během svého pobytu 
navštěvoval ateliéry renomovaných uměl-
ců od Braqua, s nímž si dopisoval až třeba 
po Františka Kupku, který se s velkým 

uznáním vyjadřoval o jeho díle. V lidovém 
prostředí pařížských trhů, pařížských ulic 
nacházel malíř inspiraci, jejímž středo-
bodem se stávají obyčejní lidé, postavy 
ovlivňující kolorit města. Takovou posta-
vou byla právě i prodavačka pomerančů 
z jednoho z pařížských trhů, která se stala 
námětem významného, mnohokrát vysta-
vovaného obrazu. 

V díle Miloslava Troupa lze nalézt kvality, 
jež jinde hledáme obtížně a marně. 
Všechno nasvědčuje tomu, že Troupovo 
dílo bude znovu objevováno a oceňo-
váno právě dnes, v prvních dekádách 
21. století, kdy je zapotřebí znovu defino-
vat základy a hodnoty o něž je opřena 
naše identita. Na skutečnost, že obraz 
Prodavačka pomerančů byl uvolněn 
k prodeji rok po jubilejní výstavě je třeba 
nahlížet jako na mimořádnou událost.

107



234

109.
Reynek Bohuslav (1892–1971)

Klády ve sněhu
1953
suchá jehla
15,7 × 11,5 cm
sign. PD Reynek

22 000 Kč

108.
Malý František (1900–1980)

Zátiší s jablky a vázou
1944
olej, plátno
36 × 42 cm
sign. LD F. Malý 44

48 000 Kč

108

109
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110.
Marková Cecilie (1911–1998)

Bez názvu
1970
olej, deska
50 × 35 cm
sign. LD monogram C. M. 4. 10. 1970

26 000 Kč

111.
Hudeček František (1909–1990)

Bez názvu
1964
kvaš, tuš, papír
13 × 17,5 cm
sign. PD monogram FH 14. VIII. 64
PD autorem R*

12 000 Kč

110

111
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112.
Lhoták Kamil  
(1912–1990)

Menhir
1981
akvarel, tuš
23 × 14 cm (výřez)
sign. PD Kamil 
Lhoták 81

12 000 Kč

113.
Lhoták Kamil  
(1912–1990)

Krajina s balónem
1979
akvarel, tuš
19 × 14 cm
sign. LD Kamil 
Lhoták 79

6 000 Kč

114.
Lhoták Kamil  
(1912–1990)

Jehlan
1982
akvarel, tuš
23 × 15 cm (výřez)
sign. LD Kamil 
Lhoták 82, 2. 10.

12 000 Kč

115.
Lhoták Kamil  
(1912–1990)

Balón
1987
akvarel, tuš
23 ×15 cm (výřez)
sign. PD Kamil 
Lhoták 87, LD 21. 1.

12 000 Kč

112 113

114 115
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116.
Saudek Kája (1935–2015)

Krásná je tvář periferie
kombinovaná technika, 
plátno
80 × 70 cm
sign. PD Saudek
provenience: získáno z autorské 
výstavy Káji Saudka, Zlín, 2000

160 000 Kč

117.
Saudek Kája (1935–2015)

Modrý orgasmus
kvaš, tuš, karton
44 × 29 cm
sign. PD Saudek
provenience: získáno z autorské 
výstavy Káji Saudka, Zlín, 2000

28 000 Kč

118.
Hlinomaz Josef (1914–1978)

Ve skrytu džungle
1963
olej, plátno
32 × 45 cm
sign. LD Hlinomaz 63

120 000 Kč

116 117

118
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119.
Jíra Josef (1929–2005)

Barborky z Podzámčí
1991
kombinovaná technika, olej, písky, koláž, 
plátno
40 × 30 cm
sign. LD J. Jíra 91, na rubu J. Jíra 91
na rubu popis díla autorem

48 000 Kč

120.
Liesler Josef (1912–2005)

Josef Liesler v říši fantazie
1991
olej, sololit
41 × 51 cm
sign. PD Liesler 91

24 000 Kč

119

120
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121.
Němec Rudolf (1936–2015)

Letní restaurace
1977
olej, sprejové barvy, plátno
110 × 145 cm
sign. na rubu Rudolf Němec 1977
na rubu na blindrámu popis díla autorem, na rubu malba

120 000 Kč

121
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122.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Žena
1977
olověná plastika
v. 39,5 cm
sign. zespodu na plintě 77 Zoubek

25 000 Kč

123.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Muž
1977
olověná plastika
v. 42 cm
sign. zespodu na plintě O. Zoubek 77

25 000 Kč

124.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Muž
1962
olověná plastika
v. 20 cm
sign. monogram PU O.Z. 62

24 000 Kč

122 123
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125.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Svatý Jiří
zlacený olověný reliéf
34,5 × 34,5 cm
sign. na rubu O. Zoubek

22 000 Kč

126.
Zoubek Olbram (1926–2017)

Múza
1977
zlacený olověný reliéf
35 × 35 cm
sign. na rubu O. Zoubek 77

42 000 Kč

125

126



242

127.
Vysušil Karel (1926–2014)

Bez názvu I
1980–1981
koláž, karton
64 × 48 cm
sign. UD K. Vysušil 80. - 81.
LD autorem popis: orig. / koláž /

6 000 Kč

128.
Kolínská Jitka (1930–1992)

Zátiší s růžovým pohárem
1970
kombinovaná technika, 
kvaš, koláž
48 × 38 cm
sign. LD Kolínská 70

35 000 Kč

129.
Bauch Jan (1898–1995)

V ovocném sadu
1955
kombinovaná technika, 
karton
26,5 × 43 cm
sign. LD Jan Bauch 1955

12 000 Kč

127 128

129
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130.
Wiesner Richard (1900–1972)

Zátiší s červeným jablkem
olej, tempera, sololit
52 × 49 cm
sign. PN R. Wiesner
na rubu razítko a štítek ČFVU s popisem díla

25 000 Kč

130
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131.
Balcar Jiří (1929–1968)

Bez názvu (Akt III.)
1968
lept, autorský tisk
49 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 1968 (Jaromíra 
Balcarová)

11 000 Kč

132.
Balcar Jiří (1929–1968)

Po poradě
1968
lept 1/15
49,5 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 1968 (Jaromíra 
Balcarová)

11 000 Kč

131 132
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133.
Balcar Jiří (1929–1968)

Odpolední čaj
1968
lept 3/10
49,5 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 68

11 000 Kč

134.
Balcar Jiří (1929–1968)

Dekret
1960
lept
24,5 × 16 cm
sign. LD Jiří Balcar 60.

11 000 Kč

135.
Balcar Jiří (1929–1968)

Porada
1968
lept, autorský tisk
49 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 68 (Jaromíra 
Balcarová)

11 000 Kč

134

135
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136.
Načeradský Jiří (1939–2014)

Muž
1963
tempera, tuš, uhel, papír
81 × 61 cm
sign. LD 3. 11. 63 Načeradský

18 000 Kč

Start Jiřího Načeradského v uvolněných 
60. letech byl vynikající. Když kurátor 
Jindřich Chalupecký představil v roce 
1968 ve Špálově galerii v Praze výběr 
z jeho expresivního cyklu, pro který se ujal 

název Běžci, namalovaného o rok dříve 
podle fotografií z denního tisku, byl 
to velký úspěch.

Jenže už za pár měsíců dorazi-
ly do Československa „bratrské“ tanky 
a bylo po nadějích. Jiří Načeradský spolu 
s umělci Rudolfem Němcem a Jiřím 
Sopkem odjel do Francie, odkud se bez 
úspěchu pokusil emigrovat do Spojených 
států.

Po návratu do vlasti neměl šanci oficiál- 
ně vystavovat, jeho tvorbu stihl totální 
bojkot. Snažil se tedy uživit rodinu jako 
restaurátor fasád historických budov. 
Světu však Načeradského tvorba ne- 
unikla. Akviziční komise pařížského Centre 
Georges Pompidou v roce 1978 nakoupila 
v jeho ateliéru sedm kreseb a muzeum 
je představilo veřejnosti.

Načeradského spontaneita a malířská 
bravura, jež se dere přímočaře a bez-
prostředně na povrch, má picassovský 
rozměr. Načeradský tak právem náleží 
k malířským veličinám českého umění.

VÝRAZNÝ PŘEDSTAVITEL 
NOVÉ FIGURACE
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138.
Beran Zdeněk (1937–2014)

Kufr na počest Caspara Davida Friedricha
1974
kombinovaná technika, kvaš, tužka, 
pastel, karton
57,5 × 71 cm
sign. PD Beran 74
LN název díla autorem

30 000 Kč

137.
Janoušková Věra (1922–2010)

Postava
1982
muchláž, koláž, kresba tužkou, karton
50,5 × 34 cm
sign. PD Věra Janoušková 82

25 000 Kč

137

138
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139.
Reichmann Vilém (1908–1991)

Pocta Archimboldovi (z cyklu Hibernalie)
1982
makrofotografie
39 × 29,5 cm
sign. na rubu Vilém Reichmann 1982
reprodukováno: katalog výstavy Vilém Reichmann, 
Výstavní síň Česká Třebová, 1982

6 000 Kč

140.
Novák Ladislav (1925–1999)

Portrét strupatého Strunatce
1966
lavírovaná kresba tuší, karton
44,5 × 32,5 cm
sign. UD monogram 28. 11. 66
UD název díla autorem

5 000 Kč

141.
Janoušková Věra (1922–2010)

Běh života
1984
koláž, kresba fixem, karton
37 × 36 cm
sign. na rubu Věra Janoušková 1984
na rubu název díla autorkou

18 000 Kč

139

140

141
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142.
John Jiří (1923–1972)

Přezimování
1968
suchá jehla
41 × 29 cm
sign. PD Jiří John 1968

13 000 Kč

143.
John Jiří (1923–1972)

Krůpěj
1966
suchá jehla, ruční papír, 
autorský tisk
49 × 49 cm
sign. PD monogram J. J. 
66
v soupisu díla č. 118

28 000 Kč

144.
Janoušek Vladimír 
(1922–1986)

Zástup
1979
kombinovaná technika, 
tuš, karton
24,5 × 61 cm
sign. PD monogram  
V. J. 79

18 000 Kč

142 143

144
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145.
Picasso Pablo (1881–1973)

Picador
1952
keramický talíř
průměr 19,5 cm
značeno na spodní straně EDITION 
PICASSO, MADOURA
publikováno a reprodukováno: v Alain Raime 
Picasso 1947–1971 (Madoura: 1988) katalog raisonne 
pod č. 160
Limitovaná edice keramiky Pablo Picasso (1881–1973) 
na speciálním talíři z bílé pálené hlíny Picador. 
Keramika je ručně zdobená Jezdcem na koni, 
malovaným oxidovaným parafínem na bílém smaltu. 

18 000 Kč

145
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146.
Ovčáček Eduard (1933)

Bez názvu – Akt
1964
propalovaná koláž, barvy, karton
48 × 36 cm (výřez)
sign. UD E. Ovčáček 64

16 000 Kč

147.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Bumbrdlík
1966
kombinovaná grafická technika, lept
34 × 24 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1966
reprodukováno: monografie Vladimír Boudník, Mezi 
avantgardou a undergroundem, 2004, str. 245

28 000 Kč

148.
Boudník Vladimír 
(1924–1968)

Bez názvu
1965
strukturální grafika
25,5 × 45,5 cm
sign. UD Vladimír 
Boudník 1965 - 3.

42 000 Kč

146 147

148
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149.
Bělocvětov Andrej (1923–1997)

Jarní večer II
1967
olej, sololit
88,5 × 62,5 cm
sign. PN Bělocvětov 67
na rubu název díla autorem vystaveno: 
Galerie u prstenu

80 000 Kč

150.
Istler Josef (1919–2000)

Bez názvu
1953
kombinovaná technika, koláž, 
akvarel, uhel, karton
33 × 51,5 cm (výřez)
sign. PN Istler 53
PN dedikace autorem: Marii 84

15 000 Kč

149
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151.
Kolář Jiří (1914–2002)

Bez názvu
1975
koláž, muchláž, karton
29 × 21 cm
sign. PD monogram JK 75

28 000 Kč

152.
Kolář Jiří (1914–2002)

Pocta baroku
1974
koláž, proláž, karton
30 × 37,5 cm
sign. PD J K 74, LN J K 74

35 000 Kč

151
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Preclík Vladimír (1929–2008)

Klec
1974
dřevěná plastika, barveno
v. 68 cm
sign. na spodu podstavce 
Vlad. Preclík 74

35 000 Kč

255
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154.
Málek Antonín (1937)

Bez názvu
1969
kombinovaná technika, sololit
91 × 57 cm
sign. LD Málek 5. 69

80 000 Kč

155.
Navrátil Pavel (1933–1981)

Krajina
1970
olej, plátno
37,5 × 46,5 cm
sign. PD Navrátil 70
na rubu signovaná dedikace autorem

25 000 Kč

154

155
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156.
Vožniak Jaroslav (1933–2005)

Vřetena
1994
asambláž, olej, sololit
80,5 × 103 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 1994
na rubu štítek s popisem díla

90 000 Kč

157.
Preclík Vladimír (1929–2008)

Totem
1967
dřevěná plastika, barveno
v. 45 cm
sign. zespodu monogram V. P. 67

22 000 Kč

156

157
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158.
Kmentová Eva (1928–1980)

Ruce
olověná plaketa
26 × 19 cm
sign. na rubu Eva Kmentová

20 000 Kč

159.
Válová Jitka (1921–2011)

Postava
1994
barevný pastel
62 × 48 cm
sign. PD J. Válová 94

16 000 Kč

160.
Načeradský Jiří (1939–2014)

Zuzana a starci
1998
olej, lepenka
70 × 60 cm
sign. PD Načeradský 98

35 000 Kč

158 159
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161.
Gross František (1909–1985)

Postava
1962
olej, sololit
60 × 60 cm
sign. PD F. Gross 62
na rubu štítek s popisem díla

150 000 Kč

161
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162.
Jetelová Magdalena (1946)

Bez názvu
1987
kombinovaná technika, akvarel, pastel
70 × 100 cm
sign. PD monogram M. J. 87
na rubu štítek s popisem díla

65 000 Kč

163.
Jetelová Magdalena (1946)

Bez názvu
1987
kombinovaná technika, akvarel, pastel
70 × 100 cm
sign. nezjištěna
na rubu štítek s popisem díla

65 000 Kč

162
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164.
Jetelová Magdalena (1946)

Bez názvu
malba kouřem, text, ruční papír
106 × 75 cm
sign. nezjištěna

100 000 Kč

165.
Hilmar Jiří (1937)

Bez názvu
1975
prořezávaná koláž, voskový papír, plátno, 
dřevěná deska
120 × 90 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 75
provenience: Galerie Semiha Huber, Zurich, 
Švýcarsko

120 000 Kč

166.
Merta Jan (1952)

Šedý oheň I
2003–2004
akryl, plátno
25,5 × 25 cm
sign. na rubu Jan Merta 2003-04
na rubu název díla autorem

65 000 Kč

164

165

166
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167.
Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
1974
akryl, tkanina, nýtky, překližka
63,5 × 64,5 cm
sign. UD Jan Kotík 1974
publikováno: v monografii Jan Kotík (vydala v r. 2011 Národní galerie, Praha)

20 000 Kč

Jan Kotík obrazovou plochu opakova-
ně transformoval, docházel k různým 
variantám malířského objektu. Vytvářel 
kresby, koláže, zasáhl do sféry užitého 
umění a průmyslového designu, reali-
zoval se v teoretické oblasti. Celek jeho 
díla tvoří živý proměnný proud, založený 
na metodě transformování daností.

V polovině sedmdesátých let Jan Kotík 
pro výstavu Ritualizace času v berlínském 
Amerika-Haus a pro Benátské bienále 
(1976) realizoval několik projektů, předsta-
vujících možnosti transformativních objek-
tů a jejich sepětí s časem. Později se vrací 
k expresivní malbě a dokonce k figuře.

Nabízené dílo bylo vystaveno Berlíně, 
protože velmi dobře reflektuje autorovu 

experimentální hravost, koketérii se syme-
trickým tvarem čtverce a pro autora 
typickou barevnou paletu. Obraz získá-
vá částečně charakter reliéfu a patří již 
do kategorie autorových děl, které záměr-
ně znejišťují diváka, který si často není 
jist, zda se dívá na obraz nebo předmět. 
Kotík byl na tomto poli naprosto unikátním 
a velmi radikálním autorem. Používal části 
obrazů, hrál si s tvary i výtvarnými techni-
kami, které v jednom díle míchá. Naplno 
projevuje svůj eklektický a do jisté míry 
experimentální přístup. Kotíkovy experi-
menty a expresivní abstrakce přilákávaly 
stále větší pozornost a v 90. letech byl 
v Berlíně již dobře etablovaným umělcem. 
Získal cenu Freda Thielera za malbu a stal 
se členem německé Akademie umění.

167
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168.
Kučerová Alena (1935)

Čtyři figury
1966–1968
dvoubarevný tisk z plechu
77 × 53 cm
sign. na rubu Alena 
Kučerová 1968-66
na rubu popis díla autorkou

38 000 Kč

169.
Hanel Olaf (1943)

Bez názvu
1990
barevné tuše, stříkaná 
barva
89,5 × 61 cm
sign. UD Hanel 1990

35 000 Kč

170.
Kučerová Alena (1935)

Srnky
1970
barevný tisk z perforova-
ného plechu 1/30
37 × 53,5 cm
sign. PD Alena Kučerová 
70

27 000 Kč

168 169

170
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171.
Gross František (1909–1985)

Čičmany
1963
olej, sololit
41 × 54 cm
sign. PD F. Gross
na rubu štítek výstavy: Galerie Dolmen a razítko 
z výstavy Galerie Moderna, 2017

55 000 Kč

172.
Gross František (1909–1985)

Postava u moře
1966
olej, sololit
49 × 69 cm
sign. PD F. Gross 66

45 000 Kč

171

172
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173.
Smetana Jan (1918–1998)

Konkrétní figurace
1992
olej, plátno
100 × 120 cm
sign. PD Smetana 92, na rubu Jan 
Smetana
na rubu popis díla autorem

100 000 Kč

174.
Sion Zbyšek (1937)

Dvě hlavy
1981
akryl, lepenka
46 × 61 cm
sign. PD Sion 81
na rubu název a datace autorem

80 000 Kč

173

174
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175.
Lohse Richard Paul (1902–1988)

Fünfzehn systematische farbreihen mit fünf horizontalen rhytmen
1971
PVC deska, multiple 102/180
115 × 115 × 4,5 cm
sign. na rubu na štítku Lohse
vystaveno: Entwicklugen Galerie Hoffmann, Ausstellungshalle Ossenheim, Friedberg, Deutschland, 2009–2010. 
reprodukováno: Richard Paul Lohse Modulare and serielle Ordnungen, str. 183, DuMont Köln, 1973, Richard Paul 
Lohse Modulare and serielle Ordnungen, str. 260, Waser Varlag, Zürich, 1984, Richard Paul Lohse Drucke Print, 
Richard Paul Lohse–Stiftung, 2008, Enttwicklugen, Hofmann nr. 3/2009, Edition und Galerie Hofmann, Friedberg, 
2009, Kunst: Konstruktiv / Konkret. Gasellschaftliche Utopien der Moderne, Hans–Peter Riese, titulní strana, 
München, 2008

85 000 Kč

175
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176.
Stratil Václav (1950)

Bez názvu
1978
olej, plátno
70,5 × 70,5 cm
sign. PD Huhaba 78

25 000 Kč

177.
Štolfa Miroslav (1930)

Bez názvu
1974
olej, plátno
63 × 90,5 cm
sign. PD Miroslav Štolfa 74

28 000 Kč

176

177
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178.
Trinkewitz Karel (1931–2014)

Automatické texty II
1970
kaligrafie
83 × 61 cm
sign. na rubu Karel Trinkewitz 1970
na rubu popis díla autorem

68 000 Kč

179.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Koncert na flétnu doprovod orchestru
1959
tempera, notový papír, oboustranná 
kresba
33 × 104,5 cm
sign. UN P. Kotík 1959
LN název díla autorem

38 000 Kč

178

179
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180.
Chatrný Dalibor (1925–2012)

Skládání, rozkládání I
1980
kombinovaná technika, skládaný papír, 
grafit
30 × 44 cm
sign. na rubu D. Chatrný 80

15 000 Kč

181.
Chatrný Dalibor (1925–2012)

Skládání, rozkládání II
1981
kombinovaná technika, skládaný papír, 
grafit
30 × 44 cm
sign. na rubu D. Chatrný 81

15 000 Kč

180

181
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182.
Valenta Jiří (1936–1991)

Bez názvu
1973–1976
kvaš, tužka, pastel, pauzovací papír
69 × 49,5 cm
sign. PD J. V. 73-6

18 000 Kč

183.
Načeradský Jiří (1939–2014)

Figura
1993
olej, plátno
204 × 299 cm
sign. PD Načeradský 10. 10. 93

100 000 Kč

182

183
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184.
Malich Karel (1924)

Raumskulptur
1971
mosazná plastika, dřevo 3/25
33 × 26 × 18 cm
sign. zespodu na podstavci na štítku 
K. Malich
vystaveno: Konstruktive kunst aus der 
Tschechoslowakei, Galerie Erker, St. Gallen (CH), 
27. 5. – 30. 6. 1972

90 000 Kč

185.
Malich Karel (1924)

Stvoření slova
1983
běloba, barevné křídy, tužka, karton
74 × 55 cm
sign. na rubu K. Malich 1983. IV
na rubu název díla autorem

65 000 Kč

186.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu
1980
kombinovaná grafická technika, 
hlubotisk, monotyp, autorský tisk
76 × 58 cm
sign. PD Adriena Šimotová 80

36 000 Kč

184 185

186
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187.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Hlava sťatá
1973
kombinovaná grafická technika, 
monotyp ??/20
38 × 30 cm
sign. UD Adriena Šimotová 73
v soupisu díla č. 959

33 000 Kč

188.
Hilmar Jiří (1937)

Bez názvu
1984
kombinovaná technika, tempera, tužka, 
papír
72 × 50 cm
sign. UD Hilmar Jiří 84

8 000 Kč

189.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Černo-bílá struktura
1971
serigrafie 75/100
60 × 60 cm
sign. na rubu Sýkora 71
reprodukováno: Zdeněk Sýkora Grafika, monografie, 
vyd. Gallery, Praha 2008, str. 73, č. 153

90 000 Kč

187

188

189
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190.
Bolf Josef (1971)

Hoří …
2010
kombinovaná technika, akryl, voskový pastel, vrypy
29 × 20 cm
sign. LN Josef Bolf 2010

28 000 Kč

190





SLOVENSKÁ VLNA
ŠEDESÁTÁ LÉTA 20. STOLETÍ

Šedesátá léta 20. století patří k nejsilněj-
ším obdobím česko-slovenského umění 
20. století – ve šťastné shodě se zde pro-
tnuly příznivé politické a společenské okol-
nosti, které umožnily vystoupení mladých 
tvůrčích osobností, předchozím stalinistic-

kým obdobím potlačovaných. V těchto 
letech se na Slovensku začíná prosazovat 
několik významných umělců navazujících 
na světové umělecké směry konceptu 
a pop-artu.
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191.
Mudroch Marian (1945)

Konvergencie II
1979
slepotisková matrice
36,5 × 50,5 cm
sign. nezjištěna

10 000 Kč

192.
Jankovič Jozef (1937–2017)

Náhodné stretnutie
1986
kovová matrice
36 × 75 cm
sign. nezjištěna

25 000 Kč

193.
Mlynárčik Alex (1934)

Čas – Delta Airlines
1994
tisk, plastová fólie
120 × 50 cm
sign. LU Mlynárčik, LD 1994
LD název díla autorem

26 000 Kč

194.
Sikora Rudolf (1946)

Návrh pre zasadaciu miestnosť 1 : 10
konceptuálná topografia
50,5 × 21 cm
značeno na rubu autorem Rudolf Sikora
18 kusů kovové matrice

15 000 Kč

193

194
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195.
Daučíková Anna (1950)

Bez názvu
1992
kombinovaná technika, tempera, koláž
63 × 49 cm
sign. PD monogram AD 92

16 000 Kč

196.
Sikora Rudolf (1946)

Autoportrét I. – z cyklu Antropický 
princip
1985
barevná serigrafie, ofset 13/40
100 × 70 cm
PD Rudolf Sikora 1985
UD název díla autorem, na rubu štítek výstavy 
s popisem díla: Norwegian International Print 
Biennale, Friedrikstad 1986

30 000 Kč

195

196
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197.
Fila Rudolf (1932–2015)

Přemalba přemalby ničeho
1996
akvarel, pastel, ruční papír
56 × 40,5 cm
sign. PD Rudolf Fila 96
LD název díla autorem

16 000 Kč

198.
Fila Rudolf (1932–2015)

Ňadrovka
1984
olej, plátno
95 × 70 cm
sign. PN R. Fila 84

90 000 Kč

197

198



280

199.
Jankovič Jozef (1937–2017)

Hlava rozřezaná na 13 částí
1973
kombinovaná technika, olej, 
tempera, karton
60 × 42 cm
sign. DU Jankovič 73

20 000 Kč

200.
Jankovič Jozef (1937–2017)

Bez názvu
1973
kombinovaná technika, tempera, 
tuš, karton
62 × 53 Kč
sign. DU Jankovič 73
vystaveno na výstavě Dům pánů z Kunštátu 
1973

16 000 Kč

199

200



201.
Meliš Juraj (1942–2016)

Kohút
60. léta
kovová plastika, barveno
v. 29 cm
sign. na podstavci J. Meliš

25 000 Kč
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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 závis-
losti na vyvolávací ceně a další nabídce), a nikdy více, než je maximální částka, kterou 
určíte. V případě potřeby se vaše nabídka zaokrouhlí dolů na nejbližší částku v souladu 
s kroky dražebníka.

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

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

Vyplnění formuláře

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

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

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

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



Plná moc pro zastupování v dražbě
dražba po telefonu

Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČ: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 21. 10. 2018 
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 nabíze-
ny 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 dra-
žebníka, 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 dražeb-
níkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí 
věci v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud 
není dohodnuto jinak. Platební karty nejsou akceptovány.

Ochrana osobních údajů

Z důvodu plnění některých služeb, o které klienti požádali, může 1. Art Consulting zpřístup-
nit informace třetím stranám (např. přepravci). Je zájmem 1. Art Consulting Brno – Praha 
vyžadovat, aby tyto třetí strany respektovaly soukromí a důvěrnost informací našich klien-
tů 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 před-
mětem nahrávání videa. Telefony, např. telefonní nabídky / hlasové zprávy mohou být 
rovněž zaznamenány. 



Jak postupovat:

1. registrace
2. schválení účasti v aukci
3. možnost procházet katalog a vkládat limity
4. online účast na aukci z počítače, telefonu nebo tabletu

Nemůžete se zůčastnit aukce na sále?

Využijte možnosti online dražby!

Průběh aukce bude v reálném čase přenášen do Vašeho zařízení, 
budete se moci zúčastnit, jako kdybyste seděl přímo v sále.

http://acb.livebid.cz

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

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

ve vnitřním bazénu, vířivce a sauně nebo na hřišti.

GALERIE JEDLOVÁ

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

kontakt:
Ing. Hana Rybářová

tel.: +420 605 921 246 | email: rybka022@seznam.cz | www.galeriejedlova.cz
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