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

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

Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1
24. 5. – 7. 6. 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 začíná 7. 6. 2018, od 18.00 hod.

AUKCE / AUCTION
Čtvrtek 7. 6. 2018 v 18.30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

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

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

web: www.acb.cz

Will take place on June 7, 2018 at 6.30 p.m. in the Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.
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AUKČNÍ ŘÁD

1.  Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ, 
s.r.o., formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti 
obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční 
síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., 
se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553, která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů:  
7. 6. 2018 v 18.30 hodin, Praha, Topičův salon, Národní 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 součástí 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.   Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce. Vydražiteli je účto-
ván k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně).

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

  Tyto provize jsou konečné a  zahrnují jak 21 % DPH, tak 4 % autorského poplatku. Po dohodě s  dražebníkem 
je  možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v  kanceláři dražebníka, 
nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. Platební karty nejsou 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 zapla-
cení ceny“ v galeriích 1. Art Consulting Praha 1, Národní třída 9, 1. Art Consulting Brno, Malinovského nám. 2, 
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 RULES

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 percepts 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 60715 553 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, Národní třída 9, Prague on June 7, 
2018 at 6.30 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, 
Narodní 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.  The successful bidder is obliged to pay the final price immediately after bidding, but no later than at the end of 
the auction. 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, Malinovského nám. 2 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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1 BAUCH JAN 
(1898–1995)

Inkvizice

1960
olej, plátno
73 × 100 cm 
sign. PD Jan Bauch 1960

na rubu název díla autorem 
a číslo z výstavy 145

120 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního 
umění severní Morava

VYSTAVENO:

Výtvarní umělci galerie 
Vincence Kramáře z let  
1964–1971, Dejvická galerie 
Vincence Kramáře, 1998

Nabízené dílo patří do auto-
rova významného cyklu děl 
s  morálně filozofickým podtex-
tem, kde  kontemplativní základ 
neubírá nic z  jeho vášnivosti 
a  odvahy, smyslovosti a  výrazo-
vé bezprostřednosti. „Inkvizice“ 
je projevem autorova metaforic-
kého myšlení, je proustovským 
„magickým zrcadlem paměti“. 
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

JÍRA JOSEF (1929−2005)

Pražský triptych

1989/1990
olej, koláž, textil, plátno
40 × 140 cm
sign. 3× PD J. Jíra 89, na rubu 1× J. Jíra 90

80 000 Kč

PROVENIENCE:

z pozůstalosti sbírky moderního umění Ostrava

2 
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FIRST OPEN

3 DLOUHÝ BEDŘICH 
(1932)

Hradlo

1957
olej, plátno
71,5 × 91,5 cm
sign. PD Dlouhý, na rubu na blindrámu 
Dlouhý 1957

LD autorem Komořany 1958, na rubu 
na blindrámu název díla autorem  
a štítek s popisem díla

280 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Praha

Obraz Bedřicha Dlouhého „Hradlo“ ojedině-
lým způsobem dokumentuje pohnutou dobu 
druhé poloviny padesátých let, kdy členo-
vé výtvarně-happeningové skupiny Šmidrové, 
rozvíjející tzv. estetiku divnosti, vstupovali 
na výtvarnou scénu. 

Nabízený obraz je nesmírně působivou civi-
listní scenérií, v níž se rozehrává existenciální 
napětí mezi technicistními produkty lidské 
činnosti a  mocností, která sílu jedince pře-
sahuje. 

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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4 LHOTÁK KAMIL 
(1912−1990)

Zelené Irsko

1961
kombinovaná technika, koláž, 
barvené plátno na lepence, kresba
28 × 42,5 cm
sign. LD Kamil Lhoták 61

na rubu razítko a štítek ČFVU 
s popisem díla

320 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění 
Londýn

Jak přesně vystihl Lhotákův blízký 
přítel MUDr. Ludvík Souček, malířo-
va představa Irska měla velmi málo 
společného se zeměpisem, byla 
„metaforou klidu pod nebem, pro-
raženým dírou ve vesmíru nad neko-
nečnou rovinou“. Esteticky neoby-
čejně působivý kontrast bílého nebe 
s  tajuplným prvkem červeno-bílého 
obdélníku, zjevujícího se na horizon-
tu, a  abstraktně pojednaného pásu 
volné krajiny, představuje unikátní 
důkaz nového směřování autorova 
výtvarného myšlení.
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FIRST OPEN

5 VALTER KAREL 
(1909−2006)

Krajina

1965
olej, sololit
48 × 61,5 cm
sign. PD Valter 65

70 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Praha

Život i  dílo spojil s  krajinou jižních Čech. 
V  rané malířské tvorbě zachycoval její 
podobu ve fauvisticko–expresivní barev-
nosti, od  60. let usiloval o  postižení její 
vnitřní podstaty pomocí barevných struktur.

„Nehledím na krajinu jako na neproměnlivý 
celek, sleduji vše, co ji utváří, co  je nové, 
a hledám vše, co mne jako člověka s příro-
dou spojuje, co mne vzrušuje a přitahuje.“ 
Maloval trsy trávy, s  jejich pocuchanou 
kšticí – „to lože prvních lásek“ – jak říkával 
Valter Karel, kamínky, kameny a  balvany, 
větve, haluze a  pařezy, staré venkovské 
ohrady, nerozorané meze i zbytky remízků. 
Do jeho kompozic se dostávaly jako verše 
velké poetické oslavy přírody.
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6 KOLÁŘOVÁ BĚLA 
(1923−2010)

Ryba

1969
koláž, plíšky
24,5 × 34 cm
sign. PD Běla Kolářová 1969,  
na rubu B Kolářová

na rubu štítek s popisem

65 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka klasického moderního 
umění Norimberk

Jméno Běly Kolářové neodmyslitelně 
patří k  obrazu českého umění šedesá-
tých let. Jedinečnost a  současně blíz-
kost dobovým proudům tvoří mimořád-
nou valutu jejího dnes konečně adekvát-
ně doceňovaného díla. Běla Kolářová 
nechala ve svých asamblážích promlu-
vit opomíjené univerzum každodennos-
ti, dokázala vytěžit maximum magie 
z  prostého bytí všedních věcí, učinila 
je svátečními. V nabízeném díle autorka 
typicky pracuje s  věcmi „světa, v  němž 
žijeme“ a na fotoreprodukčním podkla-
du korálové ryby vytváří sofistikované 
kombinatorické substruktury, podřízené 
jednotnému skladebnému pravidlu.

24
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7 KOLÁŘ JIŘÍ (1914−2002)

Půst smrti

1959−1978
koláž, deska, zavěšené koláže na kartonu
53,5 × 40 cm
sign. na rubu Jiří Kolář 78, koláže na kartonu 
různě

na rubu název díla autorem

48 000 Kč

PROVENIENCE:

z pozůstalosti sbírky moderního umění Berlín

Invenční tvorba básníka, překladatele a uměl-
ce Jiřího Koláře propojující poezii a výtvarný 
projev svým významem dalece přesahuje 
český horizont. Zahrnuje celou řadu originál-
ních výtvarných metod: od roláže (rozřezal 
reprodukci na pruhy a podle zvolených pravi-
del seskládal) přes proláž (vytvářel průhledy 
z  jednoho prostoru do druhého), muchláž 
(obraz mačkal a deformoval), chiasmáž (tex-
tové podklady roztrhal na kousky a pak znovu 
skládal a nalepil) až po metodu stratifie (sle-
pil několik vrstev barevných papírů a  skal-
pelem je prořezával). Nejznámějším přístu-
pem, který Jiří Kolář osobitě rozvíjel v mnoha 
tvůrčích obdobích, je bezpochyby metoda 
kolážování povrchu objektů. Zde s  oblibou 
využíval útržky nejrůznějších druhů písma, 
ale i obrazové materiály z časopisů či repro-
dukce výtvarných děl.

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

8 BĚLOCVĚTOV ANDREJ (1923−1997)

Portrét pana S. (Josef Sudek v ateliéru)

1952−1953
vaječná tempera, plátno
130 × 89 cm
sign. LN Bělocvětov 52 - 53
původní výstavní rám

1 100 000 Kč

PROVENIENCE:

z majetku rodiny autora

REPRODUKOVÁNO:

Andrej Bělocvětov I. Obrazy, Klatovy, Plzeň, Týnec, 2008, str. 27, Bělocvětov – Hudba absolutna, 
2016, str. 53

Andrej Bělocvětov, Hudba absolutna, ed. P. Šmidrkal, Praha, 2016, s. 53

VYSTAVOVÁNO:

mnohokráte vystavováno doma i v zahraničí

Podobizna Josefa Sudka je chef-d óeuvrem 
Bělocvětovovy klasicistní tvůrčí linie padesá-
tých let. Zvládnutí portrétní tematiky bylo pro 
autora něčím samozřejmým, už jako chlapec 
ji studoval u  Nikolaje Bakulina i  dalšího rus-
kého emigranta, Grigorije Musatova, kterého 
si velmi vážil. Bělocvětov zde ztvárnil svého 
blízkého přítele a  mecenáše (sběratele jeho 
obrazů) Josefa Sudka, k němuž již před válkou 
chodil na pravidelná úterní setkávání v  jeho 
ateliéru na Újezdě, kde svým známým pouštěl 

hudbu ze své bohaté sbírky gramofonových 
desek. Picassovsky monumentální formou, 
typickou pro toto období, Bělocvětov zachytil 
neobyčejnou psychickou sílu a  lidskost, která 
z  fotografa vyzařuje. Ironicky vědoucí polo-
úsměv se v  jeho tváři setkává s  oduševnělým 
a chápajícím výrazem dobrého člověka a spo-
lehlivého přítele. Vtipný, poetický prvek vytváří 
kontrast mohutného těla a  komorního zátiší 
v  podobě hrušky umístěné v  popředí vpravo 
na hnědém stolku. 
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Obraz „Portrét pana S.“ je špičkovým dílem Andreje 
Bělocvětova, výrazného solitéra českého malířství 2. polo-
viny 20. století, jehož tvorba nese zřetelné postmoderní 
rysy – vyznačuje se neobyčejnou stylovou rozmanitostí, 
od klasicismu a fantaskní, dalíovské obraznosti až k dílům 
na pomezí gestické tvorby a informelu.

Andrej Bělocvětov (po otci Belotsvetov-Theakston) se naro-
dil roku 1923 v rodině klavírní virtuózky a bohatého podni-
katele v  Praze. Rodiče se nicméně seznámili v  Argentině 
a  oba byli potomky několika národností, od  ruské přes 
gruzínskou až po skotskou. Bělocvětov studoval od roku 
1933 ruské gymnázium v Praze, kde ho v jeho malířských 
začátcích vedl Grigorij Musatov. Od  roku 1938 do roku 
1940 studoval na Státní grafické škole v Praze u profesora 
Josefa Solara. Jeho obrazů si zanedlouho poté cenili např. 
Jan Zrzavý a Josef Sudek, který se stal jeho blízkým příte-
lem. Od roku 1943 se pravidelně účastnil výstav Umělecké 
Besedy. Po konci druhé světové války byl přijat jako výji-
mečný talent na Akademii výtvarných umění, kde studoval 
v ateliérech 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.
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9 KOBLASA JAN (1932−2017)

Nuda

1957
bronzová plastika
v. 42 cm
sign. zezadu monogram K

65 000 Kč

Jan Koblasa patří k nejvýznamnějším českým 
sochařům 2. poloviny 20. století. Od roku 1968 
žil a  tvořil v  zahraničí, počínaje rokem 1982 
až do své smrti pak konkrétně v Hamburku. 

Jeho tvůrčí cesta je inspirativní syntézou úvah 
o nás lidech a roli, kterou v tomto světě máme, 
je vždy až po okraj naplněna prožitky hudby, 

literatury a filozofie. Je velkým návratem k pra-
dávným mýtům a archetypům, v nichž nachá-
zíme analogie s  pocity současného člověka. 
Nehledě na zvolený materiál, kterým může 
být dřevo, bronz, alabastr, kámen, s povrchem 
jemně vyhlazeným nebo surově štípaným, spo-
juje Koblasovo sochařství smysl pro vztah 
vnitřního poselství a tvaru. 

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění 
severní Morava

REPRODUKOVÁNO: 

Šedesátá, Galerie Zlatá Husa, 2004, 
str. 147





34

POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

10 VOŽNIAK JAROSLAV (1933–2005)

Dva bratři v zajetí léčky

1967
kombinovaná technika, asambláž, plastika, lana, deska, laky 
125 × 82 × 14 cm
sign. PD J. Vožniak 67, na rubu Jaroslav Vožniak

na rubu název díla autorem

220 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění severní Morava

Jaroslav Vožniak se stal společně s Bedřichem 
Dlouhým, Janem Koblasou a Karlem Neprašem 
členem seskupení Šmidrové. Jeho tvorba zna-
menala velký přínos k programu této skupiny. 
Všichni společně vyznávali estetiku divnosti, 
kterou jejich teoretik Jan Kříž definoval jako 
„zvláštní formu posurrealistického symboli-
smu, proměněnou v  nástroj bdělé imaginace 
ve službách niterných vizí i kritického vyrovná-
vání se společenskou realitou.“

Jaroslav Vožniak patří bezesporu k  nejvý-
znamnějším protagonistům českého umění 
šedesátých let. Originálním způsobem dokázal 
propojit surrealistická východiska s  dobovým  
pop-artem a hyperrealismem. Vožniakova tvor-
ba tak odrážela nejen iracionální, panoptikální 
klima tehdejšího českého společensko-poli-
tického jeviště, ale vůbec i  grotesknost rodící 
se globální společnosti, spějící svou tržní eko-
nomikou do situace, v níž se nacházíme dnes.
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11 SERPAN JAROSLAV 
(1922−1976)

TTSK

1972
kombinovaná technika, koláž, olej, tuš, plátno
80 × 120 cm
sign. na rubu Serpan 10.12.72

na rubu popis díla autorem

65 000 Kč

Malíř, básník, spisovatel, biolog, matematik 
a  sochař mezinárodního renomé Jaroslav 
Serpan se narodil 4. června 1922 v obci Karlštejn 
u Prahy jako Jaroslav Sossountzov. Po čtyřech 
letech odešla celá rodina do Francie a roku 1927 
se pak usadili ve Versailles. Jaroslav Serpan 
vystudoval matematiku a biologii na Sorbonně, 
kde posléze působil jako profesor. 

Do roku 1940 spadají jeho první malířské poku-
sy, současně píše i  básnické texty. Jeho pro-
fesní zakotvení v  oblasti přírodních věd určo-
valo jeho vidění světa a  inspirovalo ho také ke 
změně příjmení – byl fascinován hady a  jejich 
latinský i francouzský název si přizpůsobil jako 
svůj pseudonym. Sám sebe označil za „écripe-
intre“ – „spisolíře“ a vystihl tím precizně cha-
rakter své mnohovrstevnaté tvorby: přestože 
se věnoval primárně malbě, na psané slovo 
(ve formě poezie, prózy či dokonce i překladu) 
nikdy nezanevřel. V rámci svého díla mezi mal-
bou a  textem nerozlišoval; pro názvy obrazů 
používal vlastní smyšlený jazyk.

Roku 1946 se Jaroslav Serpan stal členem 
francouzské surrealistické skupiny shromáž-
děné kolem André Bretona. O dva roky později 
sdružení opouští a  přiklání se k  informelní 
malbě, založené na kontrastu bohatě roze-
hraných kaligrafických linií a obrazového pro-
storu budovaného údernými barevnými tóny. 
Byl ovlivněn francouzským výtvarným kritikem 
a  spisovatelem Michelem Tapié, jejich inten-
zivní a dlouholetá spolupráce vyústila do řady 
výstavních projektů. Umělcova škála výra-
zových prostředků se  v  70.  letech obohatila 
o techniku koláže. V těchto pop-artem inspiro-
vaných realizacích, k nimž patří nabízený obraz 
„TTSK“, Z  cyklu Femmes eclatées (Osvícené 
ženy), Serpan velmi působivě zkombinoval vle-
pované fragmenty denního tisku s  malbou. 
Ve výsledku dospěl ke struktuře, zbavené roz-
poznatelných témat a kódů, k vyprávění, které 
je „nuceno vyprávět nevypověditelné, jako 
komiks bez svých hrdinů, senzačních kousků, 
mytologií. Vyprávění bez příběhu.“ (J. Serpan)

PROVENIENCE:

soukromá sbírka moderního umění 
Paříž
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12 KOTÍK JAN (1916−2002)

Bez názvu (Hlava)

1955
olej, sololit
38,5 × 46 cm
sign. LD monogram JK 55

55 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka moderního umění Brno

REPRODUKOVÁNO: 

Jan Kotík, Národní Galerie, 2011, str. 319, č. 469

Jan Kotík působil již od čtyřicátých let mezi našimi 
ostatními umělci vždy velice svérázně a  pokrokově. 
Snad za to mohla jeho nezvyklá sečtělost a  široký 
náhled na umění, ale pravdou je, že se intelektuálně 
založený Kotík vždy vymykal běžnému schématu naší 
výtvarné scény a  jeho obrazy, či objekty zpravidla 
zřetelně předbíhaly (viděno z pohledu českého kontex-
tu) svou dobu. Po emigraci do Německa se jeho tvorba 
stává pod vlivem místního svobodného a avantgardního 
prostředí expresivnější a experimentálnější.
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13 ZOUBEK OLBRAM 
(1926−2017)

Vyklenuté torzo

1966
olověná plastika
63 × 22 × 5 cm
sign. zezadu Zoubek 66

75 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Praha

VYSTAVENO:

Studio MDK PB, Opava, kat. č. 4

REPRODUKOVÁNO: 

Olbram Zoubek – soupis díla, Malina, Brno, 
1996, str. 65, č. 109, popsáno č. 161

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART



43



44

POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

14 DEMARTINI HUGO (1954–2010)

Bez názvu

1961
reliéf, bombírovaný papír, barva, karton
24 × 13,5 cm
sign. na rubu Hugo Demertini 1961, Hugo Demartini

45 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Brno

Hugo Demartini patřil k výrazným představite-
lům konstruktivních tendencí v českém umění 
60. a 70. let, jeho tvorba však má širší přesah, 
počínaje informelem a konče monumentálními 
sochařskými instalacemi. Demartini prošel 
klasickým sochařským vzděláním: nejdříve 
se vyučil kamenosochařem ve známé dílně 
Otakara Velínského, poté vystudoval pražskou 
akademii v  ateliéru prof. Laudy. Z  roku 1956, 
kdy ukončil základní vojenskou službu (zčásti 
ji strávil v Armádním uměleckém studiu, z toho 
dva měsíce v  Brně u  Vincence Makovského), 
pochází cyklus sádrových basreliéfů na kris-
tologické téma, první dílo prozrazující silného 
a  originálního tvůrce. Z  konce padesátých 
let se zachovaly ještě geometrické kompo-
zice kolážované z  barevných papírů. Vedle 
toho v  té době paralelně vytvářel tradičně 
pojaté portrétní busty, už na přelomu padesá-
tých a šedesátých let však jednoznačně přešel 

na pozice tehdejší výtvarné avantgardy a zapo-
jil se do širokého proudu informelní abstrak-
ce. Jeho nejvýraznějším příspěvkem je série 
nízkých reliéfů vzniklých otiskováním drobných 
elementů do  hlíny a  poté odlitých do sádry, 
kterým pak dává výrazně červenou barvu. 
Můžeme je číst jako absurdní schémata nebo 
modely labyrintu, s nimiž se setkáváme třeba 
u Sekala, zároveň už je tu jasně patrné směřo-
vání ke geometrickému slovníku.

Podobným způsobem vznikaly již od roku 
1960 také komorní kovové reliéfy… Mají-li tyto 
Demartiniho kovové a  především lepenkové 
reliéfy nějakou příbuznost v českém informelu, 
tak bezpochyby v aktivních grafikách Vladimíra 
Boudníka. Díla Huga Demartiniho se v aukcích 
objevují jen velmi zřídka a  patří bezpochyby 
mezi jedna z  nejžádanějších děl českého trhu 
s uměním. 
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15 ZOUBEK OLBRAM (1926−2017)

Sergeji!

1996
plastika, osinkocement
v. 233 cm

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

650 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění 
severní Morava

Výsledná varianta (s  bederní rouškou) byla 
určena pro hrob divadelního, literárního, 
výtvarného kritika a přítele Olbrama Zoubka − 
Sergeje Machonina, která stojí na jeho hrobě 
na Olšanech dodnes.

Jak uvádí Mgr. Kapusta, tato varianta sochy 
byla realizována ve dvou cementových výdus-
cích. Druhý výdusek byl otcův a přešel s velkou 
částí jeho díla do majetku města Litomyšl jako 
dar a  je trvale vystaven ve sklepení tamního 
zámku.

Kolem poloviny 60. let se Zoubkův projev ustá-
lil. Dospěl k osobitosti výrazu, která obohatila 

hodnoty českého sochařství. Střídmý patos 
gest, rozpřažených do prostoru se dostává 
do účinného kontrastu se statutární stavbou 
figur. Bez ohledu na rozdílnost měřítka doložil 
sochař v  těchto plastikách smysl pro monu-
mentalitu. V období tvůrčího osamostatňování 
se Zoubek začínal sžívat se vzory hlubin umě-
lecké paměti. Častěji se vyrovnával s  podněty 
moderní a  soudobé plastiky. Patřilo k  nim 
zaujetí kompoziční skladbou a citem pro objem 
u  Brancussiho, blízká mu byla skladebnost 
plastik Fritze Wotruby, ale nejsilněji ho oslovilo 
dílo Alberta Giacomettiho. Obdivoval stavbu 
jeho figur, modelační principy i  emocionalitu 
projevu.
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16 ZÖRNER RUDOLF 
(1941)

Studie II.

1968
olej, acronex, plavené křídy, pryskyřice, 
plátno
60 × 39 cm
sign. LN R. Zörner 67, na rubu Zörner R. 1968

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

28 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Praha

Ve „Studii II“ Rudolfa Zörnera, malíře a grafika, 
pokračovatele boudníkovské linie strukturální 
tvorby, se transformace syrové, informelní 
malířské hmoty účinně propojuje se  zájmem 
o  zobrazení procesů a  situací mikro a  mak-
rosvěta. Formy, které tu jsou vytvářeny, jako 
by nacházely odraz v celém vesmíru.

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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17 VOŽNIAK JAROSLAV (1933−2005)

Divadlo

60. léta 20. stol.
kresba tuší, koláž, dřevěná deska
71 × 100 cm
sign. nezjištěna

280 000 Kč

PROVENIENCE: 

sbírka Jaroslava Borovičky

Nabízený obraz „Divadlo“ je exkluzivním, velmi 
vzácným dílem Jaroslava Vožniaka, před-
ního představitele generace šedesátých let 
dvacátého století. Po velmi krátkém období, 
kdy  se  dotkl dobové abstrakce, se do jeho 
obrazů začal vracet narativní prvek. V  dílech 
se objevovaly složité vegetativní srostlice a vedle 
idolů pop-artu se uplatňovaly zřetelné sur- 
reálné a  erotické symboly. „Divadlo“, v  oje-
dinělé formě tabulového obrazu, evokující 

jakousi podivnou sakrálnost, je excelentním 
příkladem Vožniakovy estetiky divnosti, jeho 
bizarně snového vizionářství poloviny šede-
sátých let. Fascinuje napětím, které spočívá 
v  autorově tendenci budovat scénu jako kom-
paktní jeviště a  zcela opačně orientované vůli 
k  absurditám anarchistické iracionality. Díla 
obdobných kvalit se  nacházejí v  Severočeské 
galerii v Litoměřiccích, Národní galerii v Praze 
či v Alšově jihočeské galerii v Hluboké n. Vltavou. 
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18 NOVÁK VLADIMÍR (1947)

Dvojice

1970
olej, plátno
75,5 × 60,5 cm
sign. na rubu V. Novák 1970

42 000 Kč

PROVENIENCE:

z majetku významné pražské galerie
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19 ČEPÁN OSKÁR (1925–1992)

Bez názvu

1960
olej, plátno
70 × 55 cm
sign. na rubu na blindrámu monogram júl – august 1960 OČ

120 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Brno

Oskár Čepan patří mezi největší osobnosti slo-
venské vědy a  kultury dvacátého století. Byl 
literárním vědcem, výtvarným teoretikem a kri-
tikem i výtvarníkem.

Narodil se v  učitelské rodině v  roce 1925. 
Postupně se vypracoval na předního sloven-
ského literárního historika, teoretika a  kritika 
umění. Jako přední slovenský literární vědec 
se zasloužil o přehodnocení Slovenských literár-
ních dějin druhé poloviny 19. až 20. století. Jeho 
kritické práce patří mezi vrcholy domácí pová-
lečné vědy a jsou uznávány v širších evropských 
a světových kontextech.

Kromě literatury věnoval pozornost i  výtvarné-
mu umění, zejména sovětské avantgardě. Známe 

ho jako jednoho z klíčových představitelů gene-
race, která významně pozměnila podobu kultur-
ního a výtvarného života na Slovensku. V období 
60. let se stal zastáncem dnes významného 
bratislavského výtvarného hnutí Konfrontace, 
opírajícího se o  francouzskou strukturální abs-
trakci a ruské výtvarné avantgardisty − Kazimíra 
Maleviče, Vladimíra Tatlin a Vasilije Kandinského 
a Sergeje Šaršúna.

Tento vliv je také patrný na nabízeném díle 
z  roku 1960. Jedná se o  jedno z  nejlepších 
Čepanových děl.

Na poctu jeho uměleckého významu se každoroč-
ně na Slovensku uděluje cena Oskára Čepana − 
obdoba české ceny Jindřicha Chalupeckého.
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20 CHATRNÝ DALIBOR (1925−2012)

Bez názvu

1969
strukturální malba, asambláž, koláž, papír, PVC šňůra, koženka
44 × 32 cm
sign. na rubu D. Chatrný 69

48 000 Kč

PROVENIENCE:

získáno z ateliéru autora

soukromá sbírka moderního umění Brno

Nabízené dílo je esencí Chatrného konceptualis-
tického přístupu k umění. Monochromní plátno, 
z  něhož vystupují plastické prvky, tematizu-
jev několika variantách vztah linie a plochy. Tento 
prvek Chatrný dále uplatňuje i  v  následujících 
letech, kdy se tato problematika přímo zhmot-
ňuje v objektech a „prostorových kresbách".

Tvorba Dalibora Chatrného je neobyčejně ote-
vřená různým podnětům. Jeho experimen-
ty souvisely s  progresivními proudy v  našem 
i zahraničním umění.

Vycházel z  komplikované analýzy rozličných 
myšlenkových sfér. Uvědomoval si, že mohou 
navzájem prorůstat a  doplňovat zákonitosti 
platící v  přírodních vědách a  pravidla platná 
v  umění. Tím dospěl i  k  překračování hra-
nic mezi různými tvůrčími oblastmi, napří-
klad mezi exaktním zkoumáním různých 
druhů energií a jejich působením a uplatněním 
ve výtvarném projevu, mezi přírodními procesy 
a uměleckou tvorbou, mezi poezií a její vizuální 
interpretací. 
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21 KRATINA 
RADOSLAV (1928−1999)

Výsuvná struktura 
v rámu s úsečí stejných 
válců 

1987
variabil, chromované železo
21 × 21 × 7 cm
sign. nezjištěna

180 000 Kč

PROVENIENCE:

z pozůstalosti sbírky moderního umění Berlín

REPRODUKOVÁNO: 

Radek Kratina 1928–1999, monografie, Hana 
Larvová, Gallery, 2013, str. 158–159

Radoslav Kratina byl příslušníkem velmi silné 
tvůrčí generace, která na přelomu padesátých 
a  šedesátých let zahájila revizi modernistic-
kého myšlení v  umění. Nabízený exkluzivní 
variabil (méně vzácná verze téhož se nachází 
v  Severočeské galerii v  Litoměřicích) jedno-
značně potvrzuje, že autor suverénně vstoupil 
do prostoru postmoderní svobody, kde umě-
lecké dílo a svět nejsou čímsi spějícím k před-
vídatelné dokonalosti, ale představují se jako 
možnost a výzva. V tom spočívá velikost tvorby 
Radoslava Kratiny. 

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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22 KRATINA 
RADOSLAV (1928−1999)

Stopy

1964
kombinovaná technika, olej, lepenka
51 × 44,5 cm
sign. na rubu R. Kratina 64

na rubu autorský štítek s popisem díla

90 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Brno

Od roku 1963 se věnoval výhradně volné 
tvorbě, kterou založil na experimentu jako 
základním principu. Nejprve experimentoval 
v  grafice, monotypech a  frotážích, které byly 
věcným průzkumem zákonitostí řádu a náho-
dy, a  v  lettristických grafikách, vytvořených 
originálním způsobem přetiskování, ve kterých 
sledoval seriální princip uspořádání. Tehdy 
realizoval také několik drobných abstraktních 
sádrových objektů v podobě odlitků materiálo-
vé struktury.

Jako zlomovou je možné chápat i  jeho práci 
„Černá koule“, kde začal prostorově experi-
mentovat s  vrstveným reliéfem. Z  této doby 
také pochází nabízené dílo „Stopy“.

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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23 CHLUPÁČ MILOSLAV (1920−2008)

Ležící

1999
bronzová plastika
37 × 136 × 37 cm
neznačeno

180 000 Kč

PROVENIENCE: 

získáno z majetku rodiny autora

REPRODUKOVÁNO: 

pálená hlína – katalog autorské výstavy v Centru Egona Schieleho v Českém Krumlově, 
Arbor Vitae, rok 2000

Sbírky Muzea Kampa – trvalá zápůjčka, str. 153

Monumentální socha „Ležící“ je špičkovým 
a  reprezentativním dílem Miloslava Chlupáče, 
výrazné umělecké osobnosti druhé poloviny 
dvacátého století, která se pro svůj všestranný 
výtvarný talent zapsala jak do dějin českého 
moderního sochařství, tak malířství. „Ležící“ 

patří k autorovu charakteristickému figurální-
mu typu, zbavenému konkretizace a využívají-
címu jasně odstíněných, rudimentárně kubizo-
vaných hmot, které zachycují ženu v momentu 
slastného odpočinku. 
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24 KUČEROVÁ ALENA (1935)

Honební jízda

2007−2009
lakované perforované plechy, asambláž, dřevo
43 × 62,5 cm
sign. na rubu Alena Kučerová 2007-8

na rubu název díla autorkou

80 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka moderního umění Brno

Patří k velkým dámám českého výtvarného umění, 
jako jsou Adriena Šimotová, Věra Janoušková, 
Magdalena Jetelová, či Eva Kmentová. Její grafické 
dílo je ověnčeno množstvím mezinárodních cen. 

Díky experimentům rozšířila dosavadní možnos-
ti grafiky, změnila její tradiční světlo a  prostor 
tím, že otevřela svět za matricí. Tak jako Lucio 
Fontana pronikl břitvou skrze plátno do prostoru 
za obrazem, prorazila Kučerová plechovou matrici, 
aby  v  místech dosud vyhrazených pro nejtemnější 
barvy zazářily čisté bílé body.
 
Podobně jako mnoho jiných geniálních objevů 
se  nápad perforovat desku zrodil spíše z  nouze, 
neboť nejlevnější pozinkovaný plech, který si v této 
době mohla Alena Kučerová dovolit, nebyl pro tech-
niku suché jehly vůbec použitelný. Rydlo se  totiž 
po  tvrdých plochách jenom svezlo a  jeho stopa 
zůstala téměř neviditelná.

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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25 KAFKA ČESTMÍR (1922−1988)

Branka

1969
kombinovaná technika, dřevěná deska
30 × 41 cm
sign. PN razítkem Kafka 69, na rubu Čestmír Kafka 1969

na rubu název díla autorem

70 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Brno

Tvorba Čestmíra Kafky se v  60. letech vyznačuje pře-
devším zvýšenou pozorností k  realitě. V  jeho obrazech 
se  tato pozornost projevuje především jako náznaky 
zvláštních architektur nebo geometrických tvarů, jako 
fragmenty měřitelného světa, objevuje se i  v  jeho kolá-
žích propojujících hrubým způsobem syrové materiály, 
které jeho tvorbu staví do blízkosti arte povera.

Od konce 70. let se v  Kafkově tvorbě objevují tzv. 
Bílé obrazy krajin, architektur a  geometrických útvarů. 
Výtvarný rukopis je směřován k  záměrné redukci výra-
zových prostředků.

K zaznamenání procesů přeměny krajiny si Kafka vystačí 
s  minimální barevností (kontrast bílé a  černé), malba 
je prorývána úspornými liniemi a úsečkami, v některých 
místech jsou do plochy obrazu vkládány fragmenty novi-
nových útržků. Černá torza zmizelých struktur (mlýnek, 
větev stromu, okna, dozický zámek…) se ocitají v  bílém 
tichu rozlehlého prázdného prostoru. Působí osiřele 
a tajemně, místy téměř magicky.

POST-WAR & CONTEMPORARY ART



26 GRYGAR MILAN (1926)

Senza regolare metro

1969
kombinovaná technika, pastel, tuš
51 × 73 cm
sign. PD Milan Grygar 1969

160 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka moderního umění Brno

Milan Grygar se slávě záměrně vyhýbá, 
ale  přesto patří mezi nejuznávanější české 
umělce, kteří ovlivnili jak evropskou, tak i svě-
tovou výtvarnou scénu. Hudební realizace jeho 
prací zaplnily koncertní sály, jeho díla obletěla 
svět a  jsou nedílnou součástí významných 
uměleckých sbírek. 

Milan Grygar se v  šedesátých a  sedmdesá-
tých letech dostává také do úzkého kontaktu 
s  významnými světovými umělci a  galeristy. 
Mezi jeho přátele patřili mimo jiné i  Josef 
Boys, Gerhard Richter či Gunter Uecker. 
V  těchto velmi ceněných letech Grygarovy 
tvorby vzniká i  série prací pro významnou 
Dusseldorfskou galerii Franc Swetec. A právě 
dílo „Senza regolare metro“ je jedním z nich. 
Jedná se o dílo náležející do série velmi vyhle-
dávaných půdorysných partitur z  přelomu let 
1968−69.

FIRST OPEN
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27 ZÍVR LADISLAV (1909−1980)

Bez názvu

1973
pálená hlína, sklo, dřevěný podstavec
v. 45 cm
sign. zezadu Zívr 1973

280 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění severní Morava

Ladislav Zívr po celý svůj život udržel pozornost 
ke všem projevům života, hmoty a  nevědomí, 
a snad proto dokázal neustrnout ve svém umě-
leckém vývoji. Prošel více proměnami, přiroze-
ně ne bez výkyvů, ale přesto je jeho dílo soudrž-
né a završené. Vstřebal obě nejzásadnější umě-
lecké zkušenosti moderního umění, kubismus 
i  surrealismus, a  pomáhal jim dokonce v  čes-
kém prostředí dávat originální výraz. Zvláštní 
kapitolou je  pak spolupráce se Skupinou 42, 
kde byl jediným sochařem.

Stejně podstatnými zkušenostmi pro něho bylo 
hrnčířské školení a  důkladné pozorování pří-
rodních útvarů na úrovni mikrokosmu i makro-
kosmu.

Jejich význam začal být doceňován teprve 
postupně, kdy už Zívrovo dílo tvořilo nepřehléd-
nutelný celek a kdy jeho přírodní inspirace zača-
la nově působit nejen v  souvislostech českého 
umění, ale i na pozadí zdevastovaných krajin.
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28 SEKAL ZBYNĚK (1923–1998)

Konce lesa

1963/1964
asambláž, dřevěný reliéf na dřevěné desce, barva
103 × 102,5 cm
sign. na rubu Sekal Konce lesa

240 000 Kč

Zbyněk Sekal patřil k nejvýznamnějším českým 
umělcům druhé poloviny 20. století. Od roku 
1970 žil v emigraci ve Vídni a zde také zemřel.
 
Uvedené dílo je Sekalovým raným dílem z doby 
před emigrací. Jedná se o skvělou ukázku jeho 
brutalistní tvorby a současně je jedním z  jeho 
nejrozměrnějších děl. 

Jen málokdo by byl schopen gesta, kterým 
vstoupil Zbyněk Sekal do samostatného výtvar-
ného života. Opustil totiž Vysokou školu umě-

leckoprůmyslovou před závěrečnými zkouška-
mi, aby se nemusel podrobit politicky manipu-
lovaným procedurám závěru studia. V prvních 
letech po odchodu ze školy se věnoval přede-
vším malbě a pracím na papíře, kde jej nejvíce 
zaujaly surrealistické postupy frotáže a koláže. 
Polovina 50. let pak zaznamenává první sochař-
ské práce, v nichž je středem sochařova zájmu 
figura, především poprsí a hlavy ve  výrazném 
expresivním zjednodušení, zachycující vypjaté 
expresivní stavy. Hlavy se postupně transfor-
mují ve zvláštní útvary nazvané Obydlí. 

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění 
USA
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29 TIKAL VÁCLAV (1906−1965)

Na hranici dvou sfér (světů) z cyklu Lyrické konstrukce

1963
olejová tempera, malířská lepenka
50 × 35 cm
sign. PD Tikal 63

120 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Praha

VYSTAVENO: 

Václav Tikal + 4 (J. Balcar, V. Kiml, E. Kmentová, F. Pacík), Galerie Václava Špály, Praha, květen 
1965, kat. č. 7

Václav Tikal Posmrtná výstava malířského díla 1941–1965, Dům umění města Brna – Dům pánů 
z Kunštátu, květen 1966, SČVU, Mánes, Praha, leden 1967

Václav Tikal 1906−1965, Galerie výtvarného umění v Chebu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké 
nad Vltavou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Státní galerie ve Zlíně, Salon, Kabinet, Olomouc, 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Středočeská galerie, Praha, 1993–1994

REPRODUKOVÁNO: 

katalog výstavy Václav Tikal Posmrtná výstava malířského díla 1941–1965 

Výtvarné umění 2 – 1967, Bohumír Mráz, Umění jako mýtus a mýtus o umělci, str. 61

katalog výstavy Václav Tikal 1906–1965, 1993–1994
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30 JANKOVIČ JOZEF (1937−2017)

Tieň mojho kolegu

1964
plastika, epoxid 
v. 141 cm 
sign. zezadu na plintě Jankovič 64

450 000 Kč 

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění severní Morava

Jozef Jankovič byl výraznou osobností pová-
lečného slovenského umění. Na začátku šede-
sátých let dvacátého století patřil do okru-
hu bratislavských konfrontací a  svou tvorbou 
si  brzy získal uznání v  mezinárodním kontex-
tu. Tvarosloví informelu, nové figurace a  vlivy 
pop-artu i  postmoderny uchopoval vlastním 
sochařským pojetím, jímž angažovaně vypo-
vídal o  vzestupech a  pádech lidského života, 
které obrací do společenské roviny, a s ironic-
kou nadsázkou se dotýká existenciálních limitů, 
které s sebou uplynulá doba přináší. 

Jozef Jankovič se od první neveřejné výstavy 
mladých autorů − Konfrontace 1 − zařadil mezi 
nejvýznamnější představitele „Nástupu 1961“.   
V  kontextu celkové tvorby patří k  dominují-
cím postavám slovenského výtvarného umění. 
Debutoval počátkem 60. let non-figurativní 
prologem, v něm se zabýval strukturální grafi-
kou, reliéfem a sochou. Tehdy začal zapojovat 
do svých děl nalezený předmět a  rozpracoval 
techniku asambláže.

Ikonografický model jeho tvorby − deformova-
ná socha s  charakteristickými končetinami − 
se stal paradigmatem slovenského sochařství. 
Zároveň jako jeden z mála umělců dokázal při 
uchovaní vnitřní kontinuity a  identity vlastní 
tvorby přijímat stále nové podněty a  transfor-
movat jejich charakter.

Socha „Tieň mojho kolegu − 1964“ je jed-
nou z  nejcharakterističtějších a  současně 
jednou z  prvních epoxidových figur, kterými 
se Jankovič zviditelnil. Toto galerijní dílo z roku 
1964 patří do nejcenějšího autorova období. 
Sběratelsky se jedná o  naprosto jedinečnou 
nabídku jak kvalitou tak významem díla.
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31 VESELÝ ALEŠ (1935−2015)

Raněný lívanečník – 
Z cyklu Asamblážované 
destruované nádobí

1964−1979
kombinovaná technika, olej, tuš, akryl, reliéf, 
ruční papír
49 × 45,5 cm
sign. UD Aleš Veselý, na rubu 1964, 1972, 
1974, 27. 6. 1979

75 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Praha

Nabízené dílo představuje špičkovou ukázku 
Veselého informelní, fantazijní citlivosti, utvá-
řenou – shodně jako autorovy plastiky – jako 
bohatě členěný útvar zachycující martyrizaci 
reálného předmětu. Veselý vychází z konkrét-
ního základu, silně subjektivně přetvářeného. 
Samotný předmět prochází takovým množ-
stvím proměn, že se stává psychickou struk-
turou. Symbolizací tísnivé atmosféry doby jsou 
trnovité výběžky, které vystupují z  doslova 
barokně formovaného celku tohoto obrazu – 
objektu.

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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32 OVČÁČEK EDUARD 
(1933)

Bez názvu

1983
propalovaná koláž, barevné tuše, plátno
85 × 75 cm
sign. PD E. Ovčáček 83, na rubu Eduard 
Ovčáček

80 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění severní 
Morava

Eduard Ovčáček v letech 1957 až 1963 studoval 
na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě 
u  profesora Petra Matejky. V  roce 1962 stu-
doval jako host u  profesora Antonína Kybala 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

V  roce 1959 se jeho působnost rozšířila též 
na slovenskou výtvarnou scénu, kde se stal 
spolu s  grafikem Milošem Urbáskem inici-
átorem vzniku nezávislé bratislavské skupi-
ny umělců Bratislavské konfrontace (1960), 
která prosazovala abstraktní umění − informel 
na  Slovensku. V  letech 1959 až 1968 se sou-
stavně věnoval rozvíjení techniky strukturální 
a  hlubotiskové grafiky a  strukturální malby. 
Po  založení Klubu konkretistů v  roce 1967, 
jehož je spoluzakladatelem, se  začal progra-
mově věnovat serigrafii a dřevěným polychro-
movaným prostorovým formám, které ozna-
čuje termínem „architektony“. 

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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33 ŠIMOTOVÁ ADRIENA 
(1926−2014)

Tělo v prostoru

1969
monotyp
49 × 63 cm
sign. PD Adriena Šimotová 69

uvedeno v soupisu díla pod č. 237

50 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Praha

Významná česká malířka, kreslířka a  grafička. 
Studovala u  prof. J. Švába na Officina Pragensis, 
u  prof. Z. Balaše na Státní grafické škole v  Praze 
a u J. Kaplického na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v Praze. Věnovala se malbě, kresbě, figurálním 
kolážím a  objektům, užité i  volné grafice, ilustraci 
a sklářskému výtvarnictví. V 70. letech převažovala 
tvorba figurálních textilních koláží s prostřihávaný-
mi plány a figurálními šitými objekty, později torza 
z  muchlaného japanu vsazená mezi skla. Náměty 
čerpala z  antiky a  Bible. V  80. letech využívala 
vrstvení jak hedvábného, tak karbonového papíru, 
z něhož brutálními zásahy vznikaly jemné nástěnné 
figurální objekty. Od roku 1990 se zaměřila na dře-
věné kolorované objekty a  kresebné cykly, vyjad-
řující hluboce duchovní prožitek univerza. Časté 
je u ní v této době téma lidské tváře, konkrétně pak 
detail oka nebo úst, značící poruchy v  mezilidské 
komunikaci. 

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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34 MALÝ FRANTIŠEK (1900−1980)

Na konci cesty

1974
olej, plátno
115 × 130 cm
sign. LD F. Malý 74

na rubu na blindrámu autorský štítek s popisem

95 000 Kč

PROVENIENCE:

z pozůstalosti autora
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35 KIERZKOWSKI BRONISŁAW (1924−1993)

Faktura nr. 14/78

1978
koláž, kresba, sololit
100 × 60 cm
sign. na rubu 1978 Bronisław Kierzkowski

na rubu popis díla autorem

38 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Brno

Bronisław Kierzkowski je jedním z velmi ceně-
ným polským autorům 60. až 80. let. V  letech 
1946−47 studoval na Státní akademii výtvar-
ných umění v Lodži pod vedením Władysława 
Strzemińského, následovala Akademie 
výtvarných umění v  Gdaňsku u  prof. Juliusze 
Studnickeho a  v  roce 1951 zakončil studia 
na Varšavské akademii výtvarných umění 
na  katedře malířství prof. Eugena Eibische. 
Poté pracoval jako učitel na univerzitách 
ve Varšavě, Toruni a Lublani. Tvořil strukturní 
a reliéfní kompozice.

Mezi umělci, kteří se zabývali tzn. materiá-
lovou malbou, vytvořil Kierzkowski unikátní 
jazyk forem, který jeho dílo téměř jednoznačně 
identifikuje. K  jeho nejcharakterističtější zna-

kům patří abstraktní sádrová malba – objekty 
s  nepravidelným, drsným povrchem. Ve  své 
tvorbě postupně minimalizoval důležitost 
barevnosti a začal využívat konkrétní objekty – 
často surový tovární odpad (kusy plechu, drátu 
nebo pletiva).

Cyklu Fakturowce se Bronisław Kierzkowski 
věnoval v 70. letech a patří v  jeho tvorbě opět 
k  velmi snadno rozeznatelným a  zásadním 
pracím. Nabízené dílo z roku 1978 je jedinečné 
tím, že vznikalo přesně v  době, kdy v  Polsku 
probíhalo Koncertní turné skupiny Synkopy 61, 
při kterém skupina odehrála přes 20 vystou-
pení v  různých částech Polska − mimojiné 
i  v  Lublani, kde Bronislaw Kierzkowski žil 
a tvořil.
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36 WINIARSKI RYSZARD (1936−2006)

Minimax II. – Second game 9 × 9

1978
akryl, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu Winiarski 1978

na rubu název díla autorem, štítek se schématem malby

250 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka klasického moderního umění Berlín

Ryszard Winiarski byl jedním z  klíčových 
zástupců indeterminismu na polské výtvarné 
scéně. Polský malíř, scénograf, pedagog, tvůr-
ce prostorových objektů. Inspiroval se záko-
nem pravděpodobnosti, statistikou, teorií her 
a jazykovým strukturalismem. Umělecká tvor-
ba v  jeho pojetí přejímá parametry vědeckých 
postupů, při nichž je sám proces žádoucí hod-
notou a  výsledné umělecké dílo je pouze jeho 
vedlejším produktem či důkazem. Své práce 
na plátně či dřevěné podložce nazýval „oblast-
mi“ nebo je popisoval jako vizuální znázornění 
statistických systémů. V  současné době patří 
jeho díla na polském trhu mezi jedna z  nej-
vyhledávanějších. V  národním měřítku se dá 
jeho význam, který měl pro polskou výtvarnou 
scénu, srovnat se Zdeňkem Sýkorou a jeho vli-
vem na scénu českou.

Nabízený obraz je reprezentativním, mimo-
řádně vzácným dílem Ryszarda Winiarského, 
předního představitele indeterminismu a před-
chůdce konceptuální tvorby v Polsku. Ke konci 
studií na Akademii výtvarných umění ve Varšavě 
navštěvoval seminář Mieczysława Porębského 
věnovaný vztahu mezi uměním a vědou, jenž byl 
pro jeho směřování klíčový. 

Winiarski transponoval určité vědecké pojmy, 
jako statistika či  teorie her, do  jazyka umění. 
Vytvořil díla zbavená emocí a tvůrčí subjektivi-
ty, realizovaná jako „vedlejší produkty“ systé-
mu konkrétních logických operací. Winiarski, 
podobně jako Jerzy Rosołowicz nebo Roman 
Opałka, nově definoval funkci a  vnímání umě-
leckých děl.
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

37 WINIARSKI RYSZARD (1936–2006)

6 × 6

1976
kresba tuší, karton
51 × 41 cm
sign. PD Winiarski 76

18 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Mnichov

Ryszard Winiarski byl jedním z  klíčových 
zástupců indeterminismu na polské výtvarné 
scéně. Polský malíř, scénograf, pedagog, tvůr-
ce prostorových objektů. Inspiroval se záko-
nem pravděpodobnosti, statistikou, teorií her 
a jazykovým strukturalismem. Umělecká tvor-
ba v  jeho pojetí přejímá parametry vědeckých 
postupů, při nichž je sám proces žádoucí hod-

notou a  výsledné umělecké dílo je pouze jeho 
vedlejším produktem či důkazem. Své práce 
na plátně či dřevěné podložce nazýval „oblast-
mi“ nebo je popisoval jako vizuální znázornění 
statistických systémů. V  současné době patří 
jeho díla na polském trhu mezi jedna z nejvy-
hledávanějších.
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38 FILKO STANO (1937−2015)

Bez názvu

kresba, potištěné plátno
160 × 78 cm
sign. nezjištěna

280 000 Kč

PROVENIENCE:

galerie moderního umění Francie

V roce 1969 vystavoval na Pařížském bienále, 
roku 1982 na prestižní výstavě Documenta 
v  Kasselu, kde zaujal instalací Bílý prostor 
v  bílém prostoru. Jeho součástí bylo na bílo 
natřené „embéčko“, ve kterém rok předtím 
emigroval do západního Německa. O dva roky 
později se z Düsseldorfu přestěhoval do New 
Yorku, po „sametové revoluci“ se z  emigrace 
vrátil.

MNĚ SE NIKDY UMĚNÍ 
NEVYTVÁŘELO ANI LEHCE  

ANI TĚŽCE, NEBOŤ JÁ NETVOŘÍM, 
JÁ TO MÁM JAKO VNITŘNÍ 
FANATICKOU POVINNOST.

STANO FILKO, 1996

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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39 KYNCL FRANTIŠEK (1934−2011)

Silueta

1977
plastika, kombinovaná technika, asambláž, plátno, barva, dřevo
130 × 145 × 25 cm
sign. na rubu F. Kyncl 1977

na rubu štítek Galerie Denise René Hans Mayer

120 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Německo

98

František Kyncl, český malíř a  sochař, patří 
mezi nejvýraznější představitele českého kon-
struktivismu 2. pol. 20. stol. Narodil se 21. lis-
topadu 1934 v Pardubicích, v padesátých letech 
studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze a po své nucené emigraci pokračoval 
od roku 1969 ve studiu na Akademii umění 
v  Düsseldorfu, tedy ve stejné době, kdy tam 
působil Josef Beuys.

Díky svému talentu se brzy stal významným 
představitelem tzv. Düsseldorfského okruhu. 
V  Düsseldorfu od roku 1974 vydával umělecký 
časopis „Černé na bílém“, který informoval 
evropskou kulturní veřejnost o situaci výtvarné-
ho umění v Československu a zároveň jednotlivé 
umělce uváděl do kontextu evropské tvorby.

V Německu rozvíjel František Kyncl své neza-
měnitelné geometrické struktury – takzvané 
monostruktury, které zůstávají v  centru jeho 
tvorby celý život. Kyncl konfrontuje kreseb-
ný a  malířský záznam s  akustickými efekty, 
vytváří organicky se rozrůstající trojrozměrné 
objekty, z  nichž následně snímá velké série 
frotáží.

Nabízené dílo je jedním ze zásadních děl 
Františka Kyncla prezentující jeho tvorbu 
70. let. Toto dílo bylo vystaveno při první výsta-
vě v  Mnichově a  následně zakoupeno jednou 
z  nejprestižnějších evropských galerií kine-
tického a  op-artového umění – Galerií Denise 
René.
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40 WOJNAR JAN (1944–2014)

Rytmy

2005
reliéf, deska, autorská adjustace
60 × 60 cm
sign. na rubu na štítku Wojnar 2005

na rubu na štítku název díla 

60 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Brno

Tvorba Jana Wojnara je dosud méně známá, než 
by si zasloužila – je to autor, který patří k pro-
tagonistům konceptuálního myšlení v  českém 
umění již od konce 60. let.

Jeho počátky byly formovány vědomím přísluš-
nosti k těm, kteří usilovali o nalézání „nové cit-
livosti“ – tehdy vznikaly jeho bílé monochromní 
obrazy a první přesýpací básně, dodnes před-
stavující podstatnou kapitolu jeho díla. Když 
se  Jan Wojnar v  první  polovině 60. let rozho-
doval, kterou z možných cest vizuálního umění 
se  vydá, vybral si záměrně tu méně divácky 
atraktivní, těžší a  nevděčnější. Zvolil si cestu, 
která vedla skrze exaktní racionální vizuál-
ní kreace, v  nichž prozkoumával dialektickou 

vztahovost a  vzájemnou závislost a  souvislost 
jednotlivých přírodních, materiálových či jiných 
realit. Od roku 1967 začal vytvářet mono-
chromní bílé obrazy-reliéfy, blížící se svým 
zaměřením pozicím nové citlivosti. Autor v nich 
zkoumal vztahy mezi monochromní plochou 
a reliéfními, často čistě geometrickými útvary 
na ni aplikovanými.

Obraz „Rytmy“ vznikl v  posledních letech 
Wojnarova života, kdy opsal jakýsi pomysl-
ný kruh a  vytvořil pozoruhodnou sérii bílých 
monochromních reliéfů, v  nichž jeho snaha 
o  maximální exaktnost vyjádření oproštěnou 
od všech romantizujících a narativních konotací 
dosáhla svého pomyslného vrcholu. 
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41 KUBÍČEK JAN (1927)

Variamobilní princip s elementem ‚L‘

1965–1970
akryl, plátno
70 × 70 cm
sign. na rubu Jan Kubíček

na rubu popis díla autorem

220 000 Kč

PROVENIENCE:

významná galerie Německo

V  roce 1958 se Jan Kubíček seznamuje 
s  Vladimírem Boudníkem a  dalšími předními 
umělci, stává se členem výtvarných skupin 
(např. Křižovatka, později klub Konkretistů) 
a  účastní se důležitých kolektivních výstav 
(např. Projekt Nová citlivost v roce 1968). V této 
době, na konci padesátých let, se pod vlivem 
tehdejšího informelu začíná zabývat litými laky, 
strukturální abstrakcí a  kresbami s  kaligra-
ficky působícími záznamy. V  letech 1962–64, 

po přestěhování z Kolína do Prahy, se již napl-
no věnuje monotypům a  kolážím s  fragmenty 
nápisů s písmovými znaky, které jsou základní 
polohou jeho pozdější tvorby. V  tomto lettri-
stického období dochází již k  radikální mini-
malizaci písmového znaku. Nabízené dílo z  let  
1965–1970 patřít do vůbec prvního Kubíčkova 
cyklu seriálního řazení, dělení a  fázování, 
ke  kterému zvolil písmeno L jako základní 
element.
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

42 DOBEŠ MILAN (1929)

Opticko-kynetický reliéf

1971
optický reliéf
39 × 39 × 4,5 cm
sign. PD M. Dobeš, na rubu na štítku M. Dobeš 1971

na rubu štítek s popisem restaurování signovaný M. Dobeš

160 000 Kč

Milan Dobeš je bezesporu autor světového 
významu. Již od šedesátých let se zabývá vyjá-
dřením pohybu pomocí rafinovaných konstruk-
cí svých objektů a  jeho statické asambláže 
z  reflexních materiálů, či motorem poháně-
ná díla působila na tehdejší umělecké scéně 
v Československu doslova 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 hlavně i  zahra-
ničním kritikům, kteří zde výstavu náhodně 
objevili.

Ti odstartovali umělcovu strmou kariéru a záhy 
se již zúčastňuje důležitých prezentací světo-
vého kinetického umění, kde se jméno Milan 
Dobeš vyjímá mezi Yaacovem Agamem, Jesú 
Rafaelem Sotem, Julio de Parcem a  dalšími. 
Následné represe moderního umění a  jejich 
reprezentantů, kterými se u  nás nechvalně 
proslavila sedmdesátá léta, eliminovaly sice 
Dobešovu výstavní činnost i jeho doposud velmi 

časté cesty do zahraničí, ale vůbec nezměnily 
jeho umělecké přesvědčení a  směr jeho tvor-
by, jenž si nadále nekompromisně drží. Milan 
Dobeš se bez nadsázky nechá označit za nejvý-
znamnějšího reprezentanta kinetického umění 
druhé poloviny dvacátého století tehdejšího 
Československa. Autor byl vybrán i  na jednu 
z  nejprestižnějších světových výstav nazva-
nou Dynamo, která se v  roce 2013 v  paříž-
ském Grand Palais věnovala fenoménu pohy-
bu v  umění dvacátého století. Kromě Milana 
Dobeše nás tam reprezentoval už jen František 
Kupka.

Nabízený reliéf pochází ze zahraniční sbírky 
a vznikl v dnes nejvyhledávanější době autorovy 
tvorby. Jedná se zároveň o ceněnou asambláž 
z  nerezového plechu, skla a  dřeva (nikoliv 
o koláž z kartónu) a byl autorem později kom-
pletně restaurován, což Milan Dobeš dokladuje 
na podepsaném štítku na zadní straně díla. 
Dílo bylo vystaveno v  galerii Petr Žaloudek 
na výstavě „sedmdesátá léta“ a je publikováno 
v katalogu výstavy na straně 8.

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, 
Německo

VYSTAVOVÁNO:

výstava 70. léta v galerii 
Petr Žaloudek 2017

REPRODUKOVÁNO:

v katalogu výstavy
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43 MIRVALD 
VLADISLAV (1921−2003)

Undulační válce

akryl, karton
48 × 40 cm
sign. na rubu Mirvald

85 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Praha

Kreace Vladislava Mirvalda z  konce šedesá-
tých let jsou klasifikovány jako konstruktivi-
stický manýrismus, protože v  řádu tlumočily 
nejistotu a v principu jeho porušení. Tento rys 
se v sedmdesátých a osmdesátých letech dále 
stupňoval. V  makrostrukturách, které signují 
konec sedmdesátých let, se libovolně nakupe-
né a až nadreálně k sobě stěsnané Undulační 
válce proměňují, pojednány opět islamizujícími 
kružnicemi protínanými podélnými vrstevnice-
mi válců a tak vytvářejícími jednou pravidelně 
šachovnicová, jindy protáhlá protnutí.

Dílo Vladislava Mirvalda je jistě výpově-
dí o  estetických možnostech konstrukce, 
ale především o iluzívnosti vnímání plochy jako 
prostoru, o  této zásadní paradoxnosti lidské 
percepce. Znejisťuje naši zkušenost a vede nás 
k diskursu o vnímání samotném. Tak se stávají 
esteticky velice nosné kreace zároveň něčím 
podvratným, podněty pro mysl, zpochybňují-
cími právě to, co považujeme za samozřejmé.

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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44 HILMAR JIŘÍ (1937)

2. Blau – Braun

1973
optický reliéf, asambláž, karton, autorsky adjustováno
102 × 102 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 73.

PD šítek s popisem díla

420 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Německo

Jiří Hilmar náleží společně se Zdeňkem Sýkorou, 
Karlem Malichem, Hugem Demartinim, Janem 
Kubíčkem a Františkem Kynclem k významným 
představitelům české geometrické abstrakce. 
Byl zakládajícím členem Klubu konkretistů. 
Do výtvarného povědomí vstoupil v šedesátých 
letech svými optickými reliéfy, které patři-
ly do  vlny tzv. rituálně kinetických optických 
struktur.

Hilmarovy reliéfy jsou vytvořeny z  prolamo-
vaného a  prořezávaného papíru, který vytvá-
ří na  první pohled pravidelnou strukturu. 
Pro jejich „čtení“ umělec od počátku počítal 
s aktivní účastí pozorovatele, který kolem díla 

prochází. Kinetika objektů − strojků zde byla 
nahrazena reálným pohybem diváka a  vizuál-
ními ději vznikajícími v ploše díla.

V  počátcích své exilové tvorby byl Jiří Hilmar 
do  jisté míry vězněm svého ateliéru. Jednak 
potřeboval plné soustředění na tvorbu svých 
optických reliéfů a druhak si bez přátel a nezna-
losti německého jazyka nemohl na  nové pro-
středí plně zvyknout. Uzavíral se tedy do klidu 
a  ticha své pracovny. V  této době tak vznika-
ly jedny z  těch nejpracnějších a  nejcenějších 
Hilmarových reliéfních děl. Nabízené dílo patří 
do velmi vzácné skupiny čtyř děl, která vznikla 
v podobné barevné variantě.
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FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART

45 JETELOVÁ MAGDALENA (1946)

Implantáty

kombinovaná technika, asambláž, deska
149 × 164 cm
sign. na rubu Magdalena Jetelová

450 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka moderního umění Brno

Magdalena Jetelová je jednou z  nejrespektovanějších českých tvůrčích 
osobností žijících v zahraničí. Od počátku do svého díla vkládala a vklá-
dá obrovskou energii, nevyčerpatelnou vytrvalost a  jasnou vizi. Její 
hlavní tvůrčí síla spočívá v  citlivosti vůči expandujícímu prostoru, vášni 
pro skulpturální dimenzi architektury, sugestivním využití neklasických 
výtvarných postupů a především schopnosti vstřebat sociální a politickou 
realitu své doby. 

Protože autorčiny kolosální instalace, propojující různé prostory a časy, 
jsou efemérní a nestálé (zůstává z nich pouze fotografie a další doplňu-
jící dokumentace), podmanila si Jetelová i techniku tvorby na tabulovém 
podkladu, ovšem v  pro ni charakteristické, neklasické, akční rovině – 
„malbou“ kouřem, pyrotechnikou, sazemi, rzí. V nabízeném díle pracuje 
autorka s motivem pocitu ztráty něčeho známého. Zemská osa se vychý-
lila, až se zcela uvolnila. Tyto pocity Jetelová jistě prožívala, když v roce 
1985 opustila Československo. 
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46 BOŠTÍK VÁCLAV (1913−2005)

Bez názvu

80. léta 20. stol.
barevný pastel, karton
36,5 × 33 cm
sign. UD Boštík

70 000 Kč

PROVENIENCE:

z majetku rodiny autora
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MALICH KAREL (1924)

Viděl jsem to

1991
barevný pastel, karton
100 × 70 cm
sign. na rubu K. Malich 1991

na rubu název díla autorem

170 000 Kč

47 

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Troo 
Francie

Karel Malich je jedinečný sochař, 
malíř, grafik a autor typických drátě-
ných plastik, tvoří také koláže a reli-
éfy. Má blízko k  nezvyklým umě-
leckým materiálům, jako jsou třeba 
dráty, stejně jako k  barvám na jas-
ných a  pestrých pastelech. Novátor 
abstraktního umění se ve svém umě-
leckém životě zabývá krajinomalbou, 
sochařstvím, prací s  plexisklem, 
prací s  dráty a  kresbou pastelem. 
Největší část jeho díla od 80. let tvoří 
barevné pastely a kresby, jež vycházejí 
z vnitřních vizí autora i z archetypál-
ní obrazové tradice jako Sdýchávání 
se s vesmírem, 1981 či Krajina s trh-
linou v prostoru, 1981.
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48 ANDERLE JIŘÍ (1936)

Kapradiny

1996/1998
kombinovaná technika, plátno
110 × 110 cm
sign. UD Anderle 96 / 1998, 24. 7. - 22. 9.

180 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka klasického moderního 
umění Berlín

„Kapradiny“ – okouzlující a veskrze typické dílo 
Jiřího Anderleho. Při jeho kontemplaci jako by 
se divák ocital v mnohonásobném čase: čase 
poezie i v čase filmu (příběh odehrávající se na 
plátně), pohlížel do budoucnosti a  současně 
se s  autorem navracel i  do dob radostného 
dětství.

FIRST OPEN

„NIKDY NEZAPOMENU NA SVŮJ 
PRVNÍ HERBÁŘ. VYLISOVANÉ 

ROSTLINY A KVĚTY BYLY 
PRO DĚTSKÉ OČI SLAVNOSTÍ. 

VŽDYŤ JSEM TAM MĚL 
I ALPSKOU PROTĚŽ! PŘIVEZL 

JSEM SI JI Z PRVNÍHO VÝLETU 
DO VYSOKÝCH TATER.“ 

JIŘÍ ANDERLE

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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49 CHATRNÝ DALIBOR (1925−2012)

Tady to někde bylo

1994
prosakování, text, akryl, netkaná textilie
96 × 154 cm
sign. UD D. Chatrný 94

45 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka moderního umění Brno

Dalibor Chatrný patří k  významné generaci 
umělců, kteří u nás počátkem 60. let vytvářeli 
nový směr i chápaní výtvarné kultury. Chatrný 
patřil k  nejvýraznějším a  nejproduktivnějším 
představitelům poválečného abstraktního 
umění u nás.

Tvorba Dalibora Chatrného je neobyčejně ote-
vřená různým podnětům, které dokázal vnímat 

a  využít po svém. Pohybovala se na rozhraní 
mezi myšlením přírodovědce a intuicí básníka. 
Jeho experimenty souvisely s  progresivními 
proudy v našem i zahraničním umění.

Vycházel z  komplikované analýzy rozličných 
myšlenkových sfér. Uvědomoval si, že mohou 
navzájem prorůstat a  doplňovat zákonitosti 
platící v  přírodních vědách a  pravidla platná 
v  umění. Tím dospěl i  k  překračování hranic 
mezi různými tvůrčími oblastmi, například mezi 
exaktním zkoumáním různých druhů energií 
a jejich působením a uplatněním ve výtvarném 
projevu, mezi přírodními procesy a uměleckou 
tvorbou, mezi poezií a její vizuální interpretací. 

Dílo „Tady někde to bylo“ je jedním z  děl, 
které mají počátek v Chatrného nezapomenu-
telné brněnské osmihodinové vernisáži v Domě 
Umění v roce 1970 a odkazuje právě na ni. 
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

50 KOTÍK JAN (1916−2002)

Jakási geometrie

2. pol. 70. let / 1995
akryl, asambláž, provázek, překližka
104,5 × 86,5 cm
sign. na rubu Jan Kotík 2. polovina 70let / dokončeno 1995

na rubu popis autorem, štítek s popisem

pravost potvrzena PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán

55 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Praha

REPRODUKOVÁNO:

v monografii Iva Mladičová – Jan Kotík, Národní galerie v Praze, 2011, str. 469

VYSTAVOVÁNO: 

Praha 1996, Brno 1997

Další doklad individuálního přístupu tohoto 
nadčasového autora ke geometrické tvor-
bě. Kombinace nepravidelného šestiúhelníku 
s expresivně nanesenou barevnou strukturou 
a kontrast vnitřní kresby, tvořené nalepeným 
barveným motouzem, je sice ryze geometric-
kou kompozicí, ale s velkou dávkou osobního 

přístupu a typicky kotíkovského projevu. Dílo 
bylo vytvořeno v sedmdesátých letech a mírně 
autorem upraveno v roce 1995 pro nadcházejí-
cí retrospektivní výstavy v Praze a Brně (1996 
a 1997), kde obraz umělce důstojně repre-
zentoval. Publikováno v monografii Jan Kotík 
(vydala v r. 2011 NG) na str. 469.
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FIRST OPEN

51 MLYNÁRČIK ALEX (1934)

Slovenská krajina 
(Les paysages slovaques)

1989
asambláž, malba, dřevo, textil, autorská adjustace
60 × 101 cm
sign. UD Mlynárčik 89, na rubu Alex Mlynárčik 89

na rubu název díla autorem a razítko sbírky: 
Jeanine et Raoul - Jean Moulin

180 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka moderního umění Brno

POST-WAR & CONTEMPORARY ART



125



126
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52 RANNÝ MICHAL (1946−1981)

Krajina

1970/1971
olej, plátno
36 × 30 cm
sign. nezjištěna

28 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Brno

Přestože Michal Ranný zemřel předčasně 
ve  věku nedožitých třiceti pěti let, zanechal 
po  sobě vyzrálé kresebné a  malířské dílo, jež 
dnes patří ke klasickým hodnotám českého 
moderního umění druhé poloviny dvacátého 
století. Již v průběhu studií na Akademii výtvar-
ných umění v  Praze (ateliér prof. F. Jiroudka) 
se představil jako tvůrce subtilně jemných krajin 
těžko se podřizující systému výuky. V  polovině 
šedesátých let se autorovy motivy abstrahovaly, 
aby v průběhu sedmdesátých let došlo k optické 
transformaci krajiny v abstraktní znak.

Do nabízeného obrazu se ojedinělým způsobem 
vepsal Ranného pobyt na bretaňském ostrově 
Belle-Ile-en-Mer (který kdysi okouzlil již Clauda 
Moneta či Sarah Bernhardovou), kde strávil 
část prázdnin roku 1967 a  kde nalezl inspiraci 
pro celou svou další tvorbu. Citlivě odstíněná 
barva, symbolizující masiv skal, je sama o sobě 
hmotná a spoluvytváří strukturální půvab tohoto 
neobyčejně výrazově noblesního díla. 
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53 FILA RUDOLF (1932−2015)

Pocta Goyovi

1975
kombinovaná technika, sololit
60 × 81 cm
sign. PD R. Fila 75, na rubu Rudofl Fila 1975

na rubu název díla autorem

140 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění Brno

Od samého začátku své umělecké dráhy, 
byl  považován za jednu z  nejvýjimečnějších 
postav umělecké scény. V  té době inklinoval 
k nepředmětnému zobrazování blízkému infor-
melu, ve kterém pracoval především se struk-
turou, s  reliéfem, s  hmotou barvy, ověřo-
val funkčnost geometrického tvaru; na  roz-
díl od  jiných (např. M. Čunderlík) mu jeho 
osobnostní zaměření určuje cestu k  výtvar-
nému lyrismu a  meditativním rovinám tvor-
by. Experimenty v  materiálové oblasti, zejmé-
na se stříkanou a  litou barvou, kde barevné 
hmoty tvoří imanentní součást obrazu, spojoval 
s  výrazným gestem, poukazujícím na stěžejní 
pramen jeho tvorby, ze surrealismu známý psy-
chický automatismus, který se postupně stává 
podstatnou a určující složkou obrazu.

Obraz „Pocta Goyovi“   z  roku 1975 je jedním 
z nejvýznamnějších děl Rudolfa Fily ze 70. let.

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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54 NEPRAŠ KAREL 
(1932−2002)

Z cyklu Míra 
zodpovědnosti

1993
litina, gumová zátka
v. 75 cm
sign. nezjištěna

85 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Praha

Karel Nepraš patří v dějinách českého moder-
ního umění k  nejčistším a  nejvýraznějším 
představitelům „kritické“ tvorby, odehrávající 
se v té nejlidštější formě: v humoru a grotes-
ce. V  nabízeném díle „Míra zodpovědnosti“ 
se autorovi nadto podařilo sjednotit neokázalé 
kouzlo materiálu se silným tématem těles-
nosti. 

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

55 ZOUBEK OLBRAM (1926−2017)

Z cyklu Hynku, Viléme, Jarmilo

plastika, vrstvené olovo, modře tónováno
v. 74,5 cm
sign. zezadu na plintě O. Zoubek

85 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění severní Morava

V  období tvůrčího osamostatňování se Zoubek 
začínal sžívat se vzory hlubin umělecké paměti. 
Častěji se vyrovnával s podněty moderní a sou-
dobé plastiky. Patřilo k nim zaujetí kompoziční 
skladbou a  citem pro objem u  Brancussiho, 
blízká mu byla skladebnost plastik Fritze 
Wotruby, ale  nejsilněji ho oslovilo dílo Alberta 
Giacomettiho. Obdivoval stavbu jeho figur, 
modelační principy i emocionalitu projevu.

Zoubkovy sochy na pomezí abstraktních stél 
spoluutvářely onu překypující tvůrčí atmosféru 
v  papiňáku české kotliny 60. let, v  níž se  pro-
mísilo a  spolupracovalo hned několik pokolení 
a  názorových proudů. A  vůbec není náhodou, 
že patřil k  širšímu okruhu kolem Jindřicha 
Chalupeckého a  v  roce 1967 byl zastoupen 
i  na  výstavě Pět sochařů v  jeho Špálovce. 
Dnes nás možná překvapí, že  ho najdeme 
i  mezi účastníky undergroundových akcí typu 
Setkání na  tenisových dvorcích v  Praze (1982), 
ale Zoubek, byť šlo o klasického sochaře, patřil 
k jádru tehdejší kulturní opozice.
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56 ZOUBEK OLBRAM (1926−2017)

Z cyklu Hynku, Viléme, Jarmilo

plastika, vrstvené olovo, modře tónováno, zlaceno
v. 71 cm
sign. zezadu na plintě O. Zoubek

85 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění severní Morava

Mytologie byla vždy inspirací pro tvorbu sochaře 
Olbrama Zoubka. Unikátní kolekci 18 soch, které 
přibližují keltskou historii, najdeme v  Jílovém 
u Prahy. Zde se konala poslední umělcova výsta-
va, kterou plánoval, ale kterou bohužel musela 
dokončit rodina.

„Je to unikátní příležitost vidět tuto kolekci 
pohromadě, protože to jsou sochy na keltské 
téma a takhle pohromadě už vystaveny asi nikdy 
nebudou“, řekla ředitelka muzea Šárka Juřinová.
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57 HENDRYCH JAN (1936)

Nachýlená figura II

1965−1966
sádrová plastika, polyester
v. 88 cm
sign. nezjištěna

210 000 Kč

PROVENIENCE:

získáno z ateliéru autora

REPRODUKOVÁNO:

katalog výstavy Jan Hendrych –  
sochy, kresby, grafiky, České 
muzeum výtvarných umění v Praze, 
2005, text Jan Kříž

Jan Hendrych patří k umělecké generaci, která 
svůj výtvarný názor formovala v tíživém klima-
tu propagandistických 50. let a  velkou část 
svého života tvořila v  nehostinných dobách 
normalizace a komunistického režimu. Přesto 
Hendrychovo dílo dokládá, že i v dobách nepří-
zně vznikala díla, která si nejen udržela vnitřní 
soustředěnost a  senzitivitu, ale která dnes 
řadíme k  evropsky uznávaným příkladům 
sochařství vystavěného na modernistické tra-
dici a výrazově-technologickém experimentu.

Nabízená Nachýlená figura II z  let 1965/66 
je  výrazným příkladem Hendrychovy infor-
melní fáze. V jejím rámci zastupuje zdařilý pří-
klad umělcovy práce s abstrahovanou jakoby 
vzdutou formou, jejíž povrch je strukturován 
gestickými vrypy, otisky a zásahy, které skulp-
tuře dodávají expresivní až dramatický ráz.
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58 RÓNA JAROSLAV (1957)

Anděl

původní zkušební bronzový odlitek
v. 36 cm
sign. zezadu na plintě Róna

návrh na hudební cenu Anděl

65 000 Kč

PROVENIENCE:

z majetku soukromého sběratele Praha

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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59 MERTA JAN (1952)

Karlheinz Stockhausen provádí svou symfonii Cyklon B

2010
akryl, plátno 
195 × 300 cm 
sign. na rubu 2× Jan Merta 2010
 
na rubu název díla autorem

650 000 Kč

PROVENIENCE:

významná galerie Mnichov

To, co se stalo, je největším uměleckým dílem, 
jaké kdy existovalo, prohlásil krátce po terori-
stickém útoku na newyorská Dvojčata hudební 
skladatel Karlheinz Stockhausen. Pohoršlivý 
výrok vyvolal řadu reakcí, svou odpověď 
v  podobě výstavy představil také malíř Jan 
Merta. Je  cítit velké, až mrazivé napětí, takto 
kontroverzní název bychom od Jana Merty 
asi nečekali. Cyklon B přeci odkazuje k němec-
kým vyhlazovacím táborům za 2. světové války. 
Zdá  se, že jsme svědky mimořádného malíř-
ského konceptu s přesně vytyčeným pozadím.

Tento obraz se stal v roce 2010 hlavním moti-
vem výstavy v  Galerii Zdeněk Sklenář a  Jan 
Merta v  něm jednoznačným morálním ges-
tem zkarikoval portrét hudebního skladatele, 
jenž pronesl nepřijatelný výrok k  událostem 
v New Yorku 11. září 2001.  V obraze Karlheinz 

Stockhausen provádí svou symfonii Cyklon B 
se totiž umělec svrchovaně výtvarným, i  když 
pro mnohé své obdivovatele jistě kontroverz-
ním jazykem vyjádřil zcela přímočaře k  tomu, 
jaké jsou hranice umění a kde končí umělcova 
svoboda projevu a  otevírá se  cesta k  vraždě 
a totální destrukci, jejíž estetickou a politickou 
oslavu dovedl nacismus k  té nejperverznější 
dokonalosti.

Mertova plátna mají svou vlastní řeč, která je 
někdy věcná a  jindy metaforická a  dokáže být 
zrovna tak jednoznačná a  jasná, jako i  mno-
hoznačná a  zastřená. Vnitřní hlas Mertových 
obrazů je ale přesto ucelený a  za jeho nejdů-
ležitější znaky osobně považuji vertikální linie 
a  schopnost komponovat z  fragmentů celek, 
a celek naopak pojímat jen jako významotvorný 
fragment.
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60 RÓNA JAROSLAV (1957)

Inspirace Kafkou (Metamorfóza)

1980
olej, akryl, písek, textil, pytlovina, lepenka
108 × 80,5 cm
sign. LD 80 Róna

380 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Praha 

Obraz „Metamorfóza“ představuje sběratelsky 
raritní dílo Jaroslava Róny, malíře, socha-
ře, literáta, amatérského herce, zakládajícího 
člena dnes již legendární skupiny Tvrdohlaví, 
rytíře Řádu Zelené Berušky, od osmdesátých 
let nepřehlédnutelné osobnosti české výtvarné 
scény. Autor se již ve své nejranější tvorbě mohl 
spolehnout na ojedinělou schopnost imaginace 
a silný vztah ke grotesce a ironii. Nikdy mu také 
nechybělo „téma“, byl od mládí horlivým čte-

nářem i  filmovým divákem, měl  rád Indiány 
a  psy. V  nabízeném obraze tak  na základě 
abstrahovaného motivu psa, pojímaného jako 
určitá záminka k  rozvinutí kompozice, defi-
nuje svůj tehdejší vztah k  absurdnímu světu. 
Vepsalo se do něj neklamně také jeho sepětí 
s dílem Franze Kafky, utvrzené téměř osudově 
tím, že  právě roku 1980 autor získal ateli-
ér na  Novém židovském hřbitově na  Žižkově, 
kde je slavný pražský rodák pochován.
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61 NAČERADSKÝ JIŘÍ 
(1939−2014)

Atlet

1998
olej, překližka
99 × 125 cm
sign. PD Načeradský 98, na rubu Načeradský 1998

na rubu malba

70 000 Kč

PROVENIENCE:

galerie moderního umění Praha

Jiří Načeradský je svými díly zastoupen ve sbírkách 
Národní galerie v  Praze, Galerie hlavního města 
Prahy, většiny regionálních galerií v  ČR, Muzea 
Kampa, Galerie Zlatá husa, v  zahraničí mimo jiné 
sedmi díly v Centre Georges Pompidou v Paříži.

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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62 NAČERADSKÝ JIŘÍ 
(1939−2014)

Kudlanka

1993
olej, plátno
204 × 299 cm
sign. PD Načeradský 22. 9. 93

60 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Praha

Načeradský patřil k  významným představi-
telům figurativní malby. V  70. a  80. letech 
se nemohl věnovat volné tvorbě a  živil 
se restaurováním fasád historických budov.

Od roku 1987 byl členem Volného sdružení 
12/15. Po roce 1989 působil jako vedoucí 
Ateliéru figurální a  monumentální malby 
na Akademii výtvarných umění v  Praze 
a na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně, 
v roce 1991 byl jmenován profesorem.

Načeradský byl vůdčí osobností tvorby nové 
figurace 60. let, která navazovala na gro- 
teskní tendence v  českém umění. Do této 
polohy se umělec s  velkým kreslířským 
talentem dopracoval přes poznání surrea-
listické tvorby. Koncem 60. let vytvořil řadu 
pláten přepisujících reportážní sportovní 
fotografii.
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63 NĚMEC RUDOLF 
(1936−2015)

Ve žluté

1983
akryl, email, plátno
135 × 93 cm
sign. na rubu monogram NR 83, 
na blindrámu Rudolf Němec 1983

na rubu na blindrámu popis díla autorem

120 000 Kč

PROVENIENCE:

z majetku významné pražské galerie

Rudolf Němec studoval na Vyšší umělecko-
průmyslové škole v Praze na Žižkově a po jejím 
absolvování v  letech 1955 až 1961 navštěvoval 
pražskou Vysokou školu uměleckoprůmys-
lovou. Působil v  ateliéru Antonína Strnadela 
a věnoval se užité grafice. Z počátku své tvorby 
čerpal inspiraci z  díla francouzského umělce 
Yvese Kleina.

Jako jeden z  hlavních představitelů takzvané 
Nové figurace se Rudolf Němec angažoval 
v netradičních technikách malby. Častým způ-
sobem jeho projevu se stalo obtiskování barev 
nanesených na různé části těla přímo na papír 
nebo plátno. Lidská postava byla středem 
Němcova zájmu i v dalších letech, kdy kromě 
otisků začal používat i šablony a stříkací pis-
tole − z tohoto období je také nabízené plátno 
Ve žluté.

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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64 KOVANDA JIŘÍ (1953)

Bez názvu

kombinovaná technika, koláž, tempera, kvaš, karton
62 × 45 cm
sign. na rubu Kovanda

70 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka moderního umění Morava

K  výtvarnému umění se konceptuální umělec 
Jiří Kovanda poprvé dostává již v patnácti letech. 
Pro jeho tvorbu jsou charakteristické perfor-
mance, akce, instalace a  díla, kde je více kla-
den důraz na obsah nežli formu. Sám se kdysi 
označil ironicky za nedělního malíře, jeho díla 
ale prakticky nejsou čistě malířská, kombinuje 
více médií a  nejčastěji pracuje v  případě obra-
zů s  koláží. Zajímá se o  všední náměty, pocity, 
vztahy a předměty, kterým dává pomocí jemné 
manipulace nový rozměr.

Jiří Kovanda patří k  nejvýznamnějším součas-
ným českým umělcům. Jeho tvorba je zastoupe-
na na prestižních světových přehlídkách umění, 
v  poslední době například v  londýnské Tate 
Modern (performance Líbání přes sklo) či na 
přehlídce Documenta 12 v Kasselu. Mezinárodní 
proslulost mu získaly zvláště jeho akce a inter-

vence ze 70. a 80. let 20. století, které se staly 
nepostradatelnou součástí zásadních výstav 
a  publikací mapujících a  začleňujících umění 
bývalého východního bloku zpět do evropské-
ho a  světového kontextu, za všechny East Art 
Map, Body and the East and Parallel Actions. 
Kovandovy rané akce a instalace byly zprvu při-
jímány jako politické umění (tak jako všechno, 
co v normalizačním prostředí vyčnívalo z onoho 
„normálu“), v  současné době byl však názor 
na ně korigován a byly posunuty blíže do oblasti 
individuální a  sociální zkušenosti a  minimalis-
tického gesta. Navozování vztahů a  nenápadné 
změny podob běžných věcí a jevů byly ústředním 
motivem jak zmíněných akcí, které jeho dílo staví 
do kontextu akčního a  konceptuálního umění 
té doby, tak také pozdějších instalací a interven-
cí, ve kterých úlohu hlavního aktéra Jiří Kovanda 
odevzdal světu předmětů a materiálů. 
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65 ŠPAŇHEL JAKUB 
(1976)

Evička

2009
akryl, plátno
115 × 90 cm
sign. na rubu Špaňhel Jakub 2009

na rubu název díla autorem

120 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka moderního umění Praha

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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66 KVÍČALA PETR (1960)

NO. 29

1998
akryl, plátno
110 × 110 cm
sign. na rubu monogram 1998

na rubu popis díla autorem a štítek Nový Zlínský salon

240 000 Kč

Obraz No. 29 z  roku 1998 je jediným tohoto 
typu, neboť propojuje dva autorovy obrazo-
vé cykly s  názvy „Červená, modrá a  žlutá“ 
a „Tenké linie“. 

Volnou rukou a částečně transparentní barvou 
jsou zde naneseny tenké barevné vlny v geome-
trickém systému, který se skládá ze tří směrů, 
vzájemně svírajících úhel rovnostranného troj-
úhelníku tak, že žádný ze směrů není kolmý ani 
rovnoběžný s  okrajem obrazu. Toto předivo je 
překryto silnějšími vlnami na stejném principu 
avšak pootočeném tak, aby jejich směry, opět 
od ruky, dělily směry tenkých linií.

Vlnovka v  sobě ukrývá kód ozvěny oceánic-
kého vodního živlu i  rytmického pohybu těla 
při chůzi, běhu, dechu, tepu srdce, odkazuje 
na extázi během rituálního tance, nebo sexu. 
Vlnovka je součet pohybu v kruhu a v přímce. 
Amplituda zaoblené čáry má k  tělu a  mysli 
vztah jako kolísání hlasu a  chvění struny 
při přednášení gestických písní, které lidé 
už dávno zapomněli a jejichž udržování zacho-
vávalo podle mytického vzorce spáry světa 
dohromady. Ve vlnění čáry je uložena vzpomín-

ka na meandry, na pohyb řeky v nížině, na běh 
vlny ke břehu, na pohyb zvěře prchající vysokou 
trávou, na vlny větru ve stepi. Vlnovka není jen 
nostalgická a archetypální – je i v pohledu oka 
do mikrostruktury hmoty, opakuje krouživý 
a  vlnivý pohyb neviditelných částeček: vibra-
ce elektronů kolem prázdného středu, vlnění 
světla nebo interference zvukových vln.

Efektem zmnožené vlnící se linie je předivo, 
nebo síť, které propouští vodu a  zachycuje 
kořist. Vlnovka se neustále vrací ke své ose 
a  k  vyrovnání, k  dynamické rovnováze. Vlnění 
prostoru a plochy je příznakem procesů orga-
nické přírody: rybí hejna v moři, cesty v  laby-
rintu termitích staveb, rojení hmyzu, stopy 
krabů na písečném pobřeží. Kresba meandrů 
má povahu individuálního prožitku, ale odkazu-
je ke kolektivnímu ději, odvíjejícímu se ve spo-
lečně prožitém svátečním čase. Jedna vlnovka 
koresponduje s  nekonečným množstvím dal-
ších, které ji překrývají, odhmotňují a  indukují 
vznik dalších. Pletivo držící obraz pohromadě 
se stává mihotavým polem rušícím jednotlivý 
prvek. Oka síta zachycují pohled oka.

PROVENIENCE:

získáno z ateliéru autora



157



158

67 KOKOLIA VLADIMÍR 
(1956)

Koruna

2012
olej, plátno
119 × 111 cm
sign. na rubu Kokolia 2012

na rubu název díla autorem

170 000 Kč

PROVENIENCE:

získáno z ateliéru autora

Obraz Koruna je datovaný rokem 2012, ale vzni-
kl podle situace, kterou jsem si nesl v  hlavě 
z  předjaří předchozího roku, kdy jsme byli 
s  ateliérem na plenéru v  Tišnově. Jako více 
mých obrazů je namalovaný „jedním tahem“, 
tedy něco jako kdyby se třeba čmelák místo 
po místu probzučel celou korunou. Ale taky 
to beru tak, že každá z částí („pohledů“) je jed-
ním ze stavů té celé koruny. Barevnost je zalo-
žená na absenci některých barev v  předjaří, 
později jsem do obrazu vstoupil se zelenou.

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

68 DAVID JIŘÍ (1956)

Uprostřed vod

2003−2017
olej, akryl, koláž, fotografie, plátno
150 × 150 cm
sign. na rubu Jiří David 2003

na rubu název díla autorem

460 000 Kč

PROVENIENCE:

získáno z ateliéru autora

V  roce 2003 jsem vytvořil sérii obrazů pod 
názvem Při Vědomí, která vycházela z  trans-
formací mnohaset verzí počítačových filtrů, 
jež jsem postupně eliminoval a následně ruko-
dělně přetvářel na plátna obrazů. V roce 2017 
jsem se rozhodl, že v několika případech budu 
na těchto obrazech pokračovat. Respektive, 
že  se pokusím nalézt další možnou vrstvu 
smyslu a významu. Vznikl tak i obraz Uprostřed 
vod. Kdy do prostředí, či plochy pozadí jakéhosi 
psychedelického základu, intenzivní geomet-
rizované barevnosti, vstupuje náhle centrální 
expresivní figura. Střet těchto forem je navíc 

umocněn, zvýrazněn jakousi roztočenou aurou 
několika kružnicových sobě soustředných 
linií, které zdůrazňují centrální emocionalitu 
postavy. Černobílá pastozní vrstva této siluety 
vychází, či volně metaforicky představuje 
zázrak. Zázrak Krista, jenž kráčí po hladině 
vody. V  obraze mi však nejde o  prvotní citaci 
biblického výjevu, ale o pokus, který na základě 
narativního příběhu hledá adekvátní a  suges-
tivní, autentickou sílu a  vibraci barev, tvarů, 
jež už je pak svým vlastním tělem, svým své-
bytným organismem.
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69 DOKOUPIL JIRI 
GEORG (1954)

Enamorados

1989
kresba kouřem, akryl, plátno
162 × 97 cm
sign.na rubu Dokoupil 89, Dokoupil 89

na rubu na blindrámu název díla autorem

250 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka moderního umění 
Stockholm

Tvorba Jiřího Georga Dokoupila, světově pro-
slulého českého umělce, konceptuálně pra-
cuje s  malbou. Zakládá se na výtvarném 
experimentu s  neobvyklými technikami, kte-
rých autor vyvinul více než sto. Nabízené dílo 
je vytvořeno jako malba svíčkou. „Je to práce 
pomalá a  do jisté míry nebezpečná. Abych 
ji  mohl dělat, musím posilovat, protože mít 
pravou ruku zvednutou osm hodin, to už má 
negativní vliv na kostru a  páteř.“ (J. G. D.) 
V plátně „Zamilovaní“ se pozoruhodně střetá-
vají dva světy obrazu: vnitřní model vystupující 
v  podobě tvůrčí představy a  formální speci-
fičnost techniky, odhalující otevřeně erotický 
obsah frivolně až z odstupu. 

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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FIRST OPEN

70 DLOUHÝ BEDŘICH 
(1932)

Inverze 6.  
(Vzpomínka na Nepraše)

2008
kombinovaná technika, malba, písky, plexi, 
asambláž
102 × 102 cm
sign. na rubu Dlouhý 2008

na rubu název díla autorem

110 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění Praha

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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71 HLOŽNÍK VINCENT 
(1919–1997) 

Bez názvu 

1980
kombinovaná technika, karton
141 × 90 cm
sign. LD V. Hložník 80. II. 

120 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění severní 
Morava

Vincent Hložník se narodil v  roce 1919 
v Svederníku u Žiliny. V letech 1937–1942 stu-
doval na Uměleckoprůmyslové škole v  Praze 
u profesorů Františka Kysely a Josefa Nováka. 
Absolvoval studijní pobyty v  Itálii, Maďarsku, 
Francii, Mexiku. V  roce 1942 působil jako 
výtvarník v Matici slovenské v Martině, v letech 
1949–1952 v  Žilině. V  roce 1952 začal peda-
gogicky působit na Vysoké škole výtvarných 
umění v Bratislavě, do roku 1972 vedl oddělení 
volné grafiky a  knižní ilustrace, v  roce 1958 
byl jmenován profesorem, v  letech 1959–1963 
byl rektorem. V období normalizace byl v roce 
1972 z Vysoké školy výtvarných umění odvolán 
z politických důvodů a od té doby působil jako 
umělec ve svobodném povolání. Zemřel v roce 
1997 v Bratislavě. Nabízené dílo je jedno z jeho 
nerozměrnějších děl. Současným majitelem 
bylo zakoupeno přímo z ateliéru autora.

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART

72 MERTA VLADIMÍR (1957)

Bez názvu

1981
olej, plátno
130 × 150 cm

sign. na rubu Vladimír Merta 81, V. Merta 81

60 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění severní Morava

Vladimír Merta je především malíř, ale zaměřuje se i  na kon-
ceptuální tendence v umění a  vedle vlastní tvorby a  restaurování 
památek působí také jako pedagog: v letech 1998–2011 vedl ateliér 
Environmentu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, od roku 
2011 je vedoucím ateliéru Nová média v Ústavu umění a designu 
Západočeské univerzity v Plzni.

Jako výrazná osobnost akčního umění 80. let, se dnes věnuje 
především malbě. Po performancích v krajině a jejich záznamech 
vystavoval na počátku 90. let prostorově pojaté obrazy, objekty 
a instalace, v nichž propojoval přírodní a civilizační symboly v kom-
binaci tradičních a netradičních materiálů, typických a atypických 
prvků. Podroboval analýze jak archetypy přirozeného světa, tak 
i schémata virtuálního vnímání.

Nabízený obraz patří do raritní skupiny obrazů z počátku 80. let, 
kdy Merta z čistě konceptuálního umění přestoupil na malbu.
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73 SKREPL VLADIMÍR 
(1955)

Mamá

2001
akryl, sprej, plátno
95 × 120 cm
sign. na rubu V. S. 2001, 2001 V. Skrepl

90 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá galerie moderního umění Brno

Malíř a  tvůrce objektů Vladimír Skrepl, naro-
zený 18. září 1955 v  Jihlavě, zaujímá podstatné 
postavení na scéně současného českého umění. 
Skrepl patří k  autorům, kteří artikulovali nástup 
a  proměnu postmoderního malířského diskursu 
v  Čechách od  poloviny 80. let. Od divoké malby 
přes malířské citace a osobitou geometrii dospěl 
umělec od počátku 90. let ke svému konceptu 
abstraktní, abstrahované i  fragmentární, před-
mětné a  figurativní malby, ve které se stále zře-
telněji prosazovala expresivní linie. V  posledních 
letech má v jeho tvorbě navrch hutná expresivita, 
charakterizovaná nánosy barev, divokou figurací 
a  exploatací písma a  nápisů. Zcela výjimečnou 
úlohu pak hraje jako pedagog, když od roku 1994 
působí jako vedoucí ateliéru Malba II na Akademii 
výtvarných umění v Praze.

FIRST OPEN POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

74 ZOUBEK OLBRAM (1926−2017)

Bez názvu

olověná plastika
v. 78,5 cm
sign. zespodu O. Zoubek

48 000 Kč

PROVENIENCE:

z pozůstalosti sbírky moderního umění Berlín
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

75 MILKOV STEFAN (1955)

Amorfoid

2004 
tavené barevné sklo
90 × 60 × 35 cm

přiložený autorský certifikát

590 000 Kč
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Návrh plastiky Amorfoid vznikl v roce 2004 jako  vos-
kový model. V témže roce byl odvezen na Pelechov 
(Železný Brod) do dílny Zdeňka Lhotského a  tam 
byla plastika utavena ze skla barvy portského vína. 
Díky svému tvarosloví, tj. přechodu z  mohutného 
tvaru koule přes veliké ztenčení kolem otvoru plas-
tiky až  do  plochého zakončení jakousi „ploutví“, 
byla její výroba na hranici technologických možností 
taveného skla. Její postupné chlazení po tavbě např. 
trvalo přes dva měsíce, kdy bez možnosti nahlédnutí 
do formy stále nebylo jasné, zda se plastika správ-
ně a bez kazů utavila. Následovala kontrola pnutí, 
odřezání násypnic, čištění, broušení a leštění.

Plastiku považuji za milník ve své tvorbě z období 
po roce 2000, kdy jsem se rozhodl realizovat něko-
lik soch v taveném skle jako vrcholně exkluzivním 
a nekompromisním materiálu, vyžadujícím zdolání 
mnoha překážek a omezení.

Velkou variantu této plastiky (délka 400 cm) v bron-
zu jsem pak realizoval v roce 2016. Je instalována 
v  sochařském parku Národní galerie − zahrada 
Anežského kláštera, Staré Město, Praha 1.

PROVENIENCE:

získáno z atelieru autora

VYSTAVENO:

Stefan Milkov − výběr z tvorby, galerie Diamant − spolek Mánes, Praha, 2005

Tvrdohlaví po 20 letech, České muzeum výtv. umění, Husova ul., Praha, 2008

Stefan Milkov − sochy a obrazy, galerie PROART, Revoluční ul., Praha, 2013
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

76 KUNC MILAN (1944)

Party espiritual

1986
olej, plátno
150 × 120 cm
sign. PN M. Kunc 86, na rubu Milan Kunc

na rubu popis díla autorem

320 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá galerie Madrid

Provokoval vždy a  všude – v  rodné zemi nato-
lik, že byl v  osmém semestru vyloučen z  AVU, 
po emigraci na düsseldorfské akademii byl zase 
trnem v oku západním umělců se svým stylem 
ost art. Už deset let žije v  Praze, ale ani tady 
nepřestal pobuřovat.

Milan Kunc se otevřeně hlásil k  tradiční malbě 
na hranici mezi Pop-artem a  kýčem. Nazýval 
tento styl Popsurrealismus. V  mnohovrstev-
natých tématech svých alegorických obrazů 
se  pohybuje na rozmezí fantazie a  esoteriky, 

dotýká se někdy i  ekologie, kriticky a  zároveň 
s  humorem či ironií komentuje kulturu dnešní 
společnosti.

Dnes je Kuncovo umění oceňováno širokým 
spektrem diváků pro jeho srozumitelnost a  vi-
-zuální atraktivnost.

Nabízené dílo patří mezi Kuncova špičková díla 
z  80. let. Je několikrát publikováno a  pochází 
z významné španělské sbírky.
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FIRST OPEN

77 KUNC MILAN (1944)

Bez názvu

1982
akryl, plátno
165 × 231 cm
sign. LD M Kunc 82

na rubu výstavní štítky

480 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá galerie Madrid

VYSTAVENO:

Holly Solomon Galery, New York, 1982

Galeria Pepe Cobo, Madrid
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

78 SOUKUP VÍT (1971−2007)

Nanuk (Medvěd nanuk)

2004
150 × 105 cm
olej na plátně
sign. na rubu na blind rámu VS 196

130 000 Kč 

PROVENIENCE:

z majetku soukromého sběratele

VYSTAVENO: 

Vít Soukup – Všechno co zbylo, Divus Prager Kabarett, 15. 2. – 16. 3. 2013

Katalog, Galerie Brno, Brno, 19. 2. – 28. 3. 2004

Známí, Gallery Art Factory, Praha, 27. 5. – 9. 9. 2004 

PUBLIKOVÁNO:

v monografickém katalogu Víta Soukupa – str. 36, vydal Divus 2004

Začátek století, ed. Pavlína Morganová, České umění začátku 21. století: od intervencí k aktivitám, 
celostránkově na str. 35, vydalo Arbor Vitae 2012, s podtitulem / České umění začátku 21. století: 
od intervencí k aktivitám, u příležitosti stejnojmenné výstavy v Západočeské galerii v Plzni, 
Výstavní síni Masné krámy Plzeň, 4. 5. – 5. 8. 2012

STUDIA:

2003  ukončil absolutoriem doktorandské studium na VŠUP v Praze

1995−1996 Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér intermediální tvorby M. Knížáka)

1991−1997 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (ateliér malby P. Nešlehy)

OCENĚNÍ:

2000  Cena Václava Chada, hlavní cena Zlínského salonu mladých

2001  Cena Jany Rybářové
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Vít Soukup byl nepřehlédnutelnou osobností české umělecké scény devadesátých a nultých let. Ještě před 
svou předčasnou smrtí v roce 2007 krátce vedl ateliér po profesorovi Pavlu Nešlehovi. O  jeho významu 
v české malbě svědčí fakt, že nechybí v důležité přehledové monografii. 

„Česká malba generace 90. let 20. století“ (vydalo Arbor vitae společně s Adam Gallery, 2015)

Obrazové předlohy vybíral z komiksových příběhů, návodů kutilských časopisů i nabídek reklamních letá-
ků. Ikony sdílené vizuální zkušenosti a osobního sentimentu mu byly modely pro jeho bravurní malířský 
projev spějící v monotematických cyklech od literární předmětnosti k abstrakci. 

Na příkladu zde prezentovaného a často vystavovaného obrazu „Nanuk (Medvěd nanuk)“ je možné vidět, 
jak umělec dovedl přetvořit oblíbenou cukrovinku v portrétní malbu. Banální potravina tak získává tak-
řka lidskou identitu. Obyčejný nanuk je povýšen zvětšením na pop-artovou ikonu stejně tak, jako slavné 
Campbellovy plechovky Andyho Warhola. Na rozdíl od Warholových plechovek ale pracuje Soukup pře-
kvapivě s lyrizací tématu. Ikonizaci mu usnadňuje jednoduchý fakt, že „Nanuk“ má vlastní výraz „obličeje“. 

Umístění obrazu v Gallery Art Factory, 2004
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Průběh aukce bude v reálném čase přenášen do Vašeho zařízení, 
budete se moci zúčastnit, jako kdybyste seděl přímo v sále.
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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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Jankovič Jozef 80
Jetelová Magdalena 110
Jíra Josef 14
Kafka Čestmír 70
Kierzkowski Bronisław 90
Koblasa Jan 32
Kokolia Vladimír 158
Kolář Jiří 26
Kolářová Běla 24
Kotík Jan 40, 122
Kovanda Jiří 152
Kratina Radoslav 60, 62
Kubíček Jan 102
Kučerová Alena 68
Kunc Milan 178, 180
Kvíčala Petr 156
Kyncl František 98
Lhoták Kamil 20
Malich Karel 114
Malý František 88
Merta Jan 140
Merta Vladimír 168
Milkov Stefan 174
Mirvald Vladislav 106
Mlynárčik Alex 124
Načeradský Jiří 146, 148
Němec Rudolf 150
Nepraš Karel 130
Novák Vladimír 54
Ovčáček Eduard 84
Ranný Michal 126
Róna Jaroslav 138, 144
Sekal Zbyněk 76
Serpan Jaroslav 36
Skrepl Vladimír 170
Soukup Vít 182
Šimotová Adriena 86
Špaňhel Jakub 154
Tikal Václav 78
Valter Karel 22
Veselý Aleš 82
Vožniak Jaroslav 34, 50
Winiarski Ryszard 92, 94
Wojnar Jan 100
Zívr Ladislav 74
Zörner Rudolf 48
Zoubek Olbram 42, 46, 132, 134, 172
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