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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
16. 11. – 29. 11. 2017 (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 29. 11. 2017, od 18:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Středa 29. 11. 2017 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 November 29, 2017 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:  
29. 11. 2017 ve 18.30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné 
na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dra-
žených 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 zaplacení 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 auc-
tion which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9, Prague on Noveber 29, 2017 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 auc-
tioneer, 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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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

1 KŘÍŽEK JAN (1919–1985)

Bez názvu
kresba tuší, tužkou, lavírovaná tuš, papírový sáček
22 × 18 cm
sign. PD K, na rubu Krizek

15 000 Kč

„Jsou tři druhy lidí:
Jedni žijí – jen žijí, bez ideálů. Těch je nejvíc.
Druzí, jichž je o mnoho míň, žijí s ideály.
Třetí, kterých je jenom maličko, žijí své ideály. K nim patřím já.“

Tak se charakterizoval sochař Jan Křížek, když odpovídal své ženě Jiřině na otázku, proč je ve všem 
jiný než ostatní lidé. Své ideály vskutku naplňoval celým životem a tvořil tak svérázně, jak žil.

Po odchodu z Prahy do Paříže roku 1947 pronikl Křížek do tamních uměleckých kruhů velmi rychle. 
Svou tvorbou zaujal přední umělce, např. Andrého Bretona, s nímž se však brzy názorově rozešel, 
ale i kritiky, především Michela Tapiého a Charlese Estienna. Jeho práce se na výstavách ocitaly 
vedle děl osobností nejslavnějších, například Constantina Brancusiho a Alberta Giacomettiho.

Přitom nikdy neměl vlastní ateliér. Po léta tvořil za podmínek, jejichž obtížnost si těžko představíme, 
dlouho na podlaze pokojíku pro služky, kde chtěl-li mít hlínu k modelování, musel rozbít co vymo-
deloval dříve. Z nedostatku místa roztloukal i řadu skulptur z jeho nejmilejšího materiálu, kamene. 
Mnoho nevydělával ani tehdy, když roku 1950 ve Valllauris pracoval, na přímluvu Pabla Picassa, jako 
keramik. Když svízelná situace nabyla rozsahu katastrofálního, rozhodli se Křížkovi v roce 1962 odejít 
z Paříže a usadit se na venkově. Zvolili kraj Correze, připomínající Čechy, kde stavěl bez pomoci 
a zkušeností 3 roky svůj domek.

Obdiv k archaickému umění, a k umění přírodních národů, Křížka nikdy neopustil. Obdivoval jeho 
syntetičnost proto, že jeho znaková a ornamentální řeč vyjadřuje celého člověka s důrazem na to, 
co ho činí člověkem především, na touhu po transcendentnu.

Díky Jiřině Křížkové se do Čech dostala v devadesátých letech značná část jeho díla, a umístěna 
hlavně ve veřejných sbírkách, především v Národní galerii, Galerii Benedikta Rejta a Galerii moder-
ního umění v Roudnici nad Labem, proniká už i do širšího povědomí české veřejnosti.

FIRST OPEN
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

2 DIVIŠ ALÉN (1900–1956)

Mojžíš – Prorok
50. léta 20. stol.
kresba uhlem
45 × 33,5 cm (výřez)

90 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka Praha

VYSTAVENO:

Alén Diviš, Galerie Ztichlá klika, Praha

Posuzované dílo „Prorok – Mojžíš“ je originálním, typickým a hluboce procítěným dílem Aléna Diviše, 
autora, jehož jméno se stalo synonymem uměleckého outsiderství. Samotářský a nezařaditelný tvůr-
ce halucinačních vizí, hororových scén a sugestivních náboženských výjevů byl dlouhá léta jednou 
z nejméně probádaných osobností české výtvarné kultury, opředenou mnoha mýty a legendami. 
Na Divišovu uměleckou velikost a význam jako první upozornili historik umění Dr. Jaromír Pečírka 
a hudební skladatel Bohuslav Martinů, autorův blízký přítel. Je však především zásluhou Dr. Jaromíra 
Zeminy, že na sklonku šedesátých let jeho zapomenuté a z velké části zcela neznámé dílo obje-
vil a roku 1974 v Brně poprvé vystavil. Když byly v devadesátých letech Divišovy práce zasazeny 
na výstavě v Bonnu do mezinárodního kontextu, vzbudily značnou pozornost. Uvádí se, že Diviš svým 
„syrovým uměním“ předznamenal to, čím se o něco později proslavil Jean Dubuffet, tvůrce termínu 
„art brut“.

Alén Diviš se narodil roku 1900 v Blatě u Poděbrad, od roku 1911 žil v Praze. Po odborném školení 
v letech 1918–1920 a úřednickém zaměstnání se v polovině následujícího desetiletí odstěhoval 
do Paříže, kde ve studiu pokračoval, mimo jiné u Františka Kupky. Maloval nejen tam, nýbrž i mimo 
Francii, zejména v severní Africe, a roku 1932 své obrazy v Paříži vystavil. Později už vystavovat odmítal.

Posuzované dílo „Prorok – Mojžíš“ se řadí k souboru autorových rozměrných, reprezentativních uhlo-
vých kreseb na biblická témata, které autor vytvářel v padesátých letech a kterými svou tvorbu 
zakončil a zároveň završil. Tyto více malířsky než kresebně cítěné reflexe Starého zákona lze bezespo-
ru zařadit k nejvýraznějším projevům duchovně a existenciálně laděné tvorby v proudu moderního 
umění. Přestože Diviš sáhl po technice kresby v pozdním období primárně z důvodu hmotné nouze, 
dosáhl v ní ojedinělých výsledků a tyto práce znamenají vrchol jeho lidské a umělecké cesty. Další 
zajímavostí k posuzovanému dílu je také skutečnost, že uhel „Prorok – Mojžíš“ tvořil součást slavného 
kufru plného kreseb, nalezeného Dr. Zeminou na půdě sochařky Hedviky Zaorálkové v Roztokách 
u Prahy. Tento objev komentoval Dr. Zemina po letech přiléhavými slovy: „Bylo to zjevení!“.
 
 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.

FIRST OPEN
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

3 ŠÍMA JOSEF (1891–1971)

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

odborná expertiza: PhDr. Karel Srp

350 000 Kč

PROVENIENCE:

získáno u Ferri-Drout, Paris

Abstraktní umění bylo pro Šímu koncem padesátých let velkou výzvou, avšak dokázal se k němu 
přiblížit způsobem, jenž jeho východiskům byl vzdálený: pohybem světelných vln, které rozváděl 
na monochromních obrazech i tušových kresbách, kde snad získaly ještě větší intenzitu. Šíma 
zde vyšel ze staršího pojetí mraků, avšak tentokráte šlo o pohled do utvářejících se, chaotických 
odhmotněných útvarů, vnitřně se převalujících, do dějícího se dění, které se neřídí žádným přesným 
geometrickým systémem. Šíma vychází od prozářeného středu k hmatatelnějším, temnějším okra-
jům, přičemž všechny strany kresby jsou vyrovnané, jako by světlo proráželo středem na všechny 
strany současně. I když jde o změť, lze předpokládat, že autorovým cílem nebyl chaos, ale skrze něj 
se vynořující řád. 

Šíma koncem padesátých let změnil galeristu: V roce 1959 a v roce 1960 proběhly dvě jeho samo-
statné výstavy v Galerii Paul Facchettiho, v roce 1959 měl samostatnou výstavu v Galerii Droulez 
v Remeši. Kresba ukazuje, že Šíma byl originální umělec, neváhající se ponořit do světelné, téměř 
netvarovatelné látky, který je neprávem řazen do pařížské školy lyrické abstrakce. Stál mimo 
ni a umělecky nad ní.

 PhDr. Karel Srp
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

4 MIRÓ JOAN (1893–1983)

Flux De L'Aimant III.
1964
lept, barevná akvatinta, papír BFK Rives 45/75
48 × 58 cm
sign. PD monogram M

38 000 Kč

REPRODUKOVÁNO:

soupis grafického díla, Dupin, č. 372

Narodil se ve starobylé katalánské rodině zručných řeme-
slníků a již v mládí oznámil rodině, že se chce stát malířem. 
Jeho otec všemu naléhání odolával, a tak musel Miró 
v sedmnácti letech nastoupit jako úředník v kanceláři. 
Navštěvoval také školu Escuelu de Bellas Artes, kde dva-
náct let před ním studoval Picasso. Jeho učitelé byli 
v úžasu nad jeho talentem. Miró se ale nemohl věnovat 
umění s takovou intenzitou, s jakou by chtěl. Byl tak nešťast-
ný, že v následujícím roce vážně nervově onemocněl. 
Jeho otec ho poslal na zotavenou na jejich venkovský sta-
tek na jih od Tarragony, odkud pocházeli jeho předkové. 
Jeho pobyt na statku byl inspirací pro mnoho Miróových 
raných maleb katalánské krajiny.

Když se Miró vrátil z venkova, začal studovat na Škole 
umění v Barceloně, kde byl jeho učitelem Francisc Gali, 
který měl na Miróa velký vliv. V roce 1918 Miró pořádá 
první samostatnou výstavu v Galerias Dalmau. Vzbuzuje 
úžas nevšedním užitím barev a originalitou svého stylu. 
V té době je ještě silně ovlivněn fauvismem a kubismem. 
I když nesdílí přesně stejnou techniku analýzy jako Picasso 
a Braque, používá geometrické tvary k podpoření dojmu 
pohybu vedoucího oko diváka hluboko do barev obrazu. 

FIRST OPEN
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

5 MOORE HENRY (1898–1986)

Upright Motiv A
1968
původní originální bronzový odlitek 1/9
v. 28,5 cm
sign. zezadu Moore

zezadu značka litce: Noack Foundry Berlin, originalita  
konzultována s Henry Moore foundation – zde tento 
konkrétní odlitek reference: 2016.464

650 000 Kč

Posuzovaná plastika „Upright Motiv A“ je autentickým, velmi vzácným a cenným dílem Henryho 
Moora, jednoho z nejvýznamnějších světových sochařů dvacátého století. Stejně jako je Pablo 
Picasso považován za tvůrce reprezentujícího moderní umění v jeho celku, je Henry Moore poklá-
dán za typického představitele moderního sochařství. To se v nové době nebývale rozvinulo a uplat-
nilo jako závažný kulturní činitel. Nechybí v něm řada dalších velkých osobností, jako Constantin 
Brancusi, Alberto Giacometti či Hans Arp. Na rozdíl od nich Henri Moore plynule navázal na tradiční 
vymezení sochařské problematiky jako zobrazování lidského těla a tuto klasickou úlohu zásadním 
způsobem přehodnotil. Stal se dovršitelem převratu, který koncem devatenáctého století započal 
svým dílem Auguste Rodin.

Posuzovaná socha „Upright Motiv A“ je původ-
ním, číslovaným bronzovým odlitkem Henryho 
Moora. Byl realizován u kovolitce Hermanna 
Noacka v Berlíně, který odléval také další socha-
řova díla, včetně monumentálních. Ztvárňuje 
téma pro autora zcela typické – stojící postavu. 
Moorovi se v jeho sochařském pojetí podařilo 

samotný pojem figury neobvykle rozšířit. V jeho pojetí to není jenom tělo, jak ho viděla klasická tradi-
ce, nebo jeho fragment, jak ho využil k naléhavému uměleckému sdělení už Rodin. Moore se doká-
zal oprostit od nápodoby skutečnosti, aniž by však ortodoxně musel nahradit jevovou formu čistou 
abstrakcí. Právě v bronzech ze šedesátých a sedmdesátých let, vyznačujících se jakousi výrazovou 
syrovostí, mohl naplno uplatnit své vize. Moore se tu projevuje jako rozený plastik. V interpretaci 
Petra Wittlicha to znamená, že „zastavuje vnitřní patetickou expanzi oživlé hmoty nějakou formou“. 
Na tomto principu je postavena i dramatičnost posuzované plastiky, manifestuje se v ní brilantně to, 
co Moore nazval „vitalitou“ sochy.

REPRODUKOVÁNO:

soupis díla Henry Moore Complete 
Sculpture Volume 4, 1964-1973, edited 
by Alan Bowness, 1977

FIRST OPEN
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

6 SMETANA JAN (1918–1998)

Přírodní situace
1968
olej, plátno
70 × 96 cm
sign. LD Smetana 68, na rubu Jan Smetana 1968, na blindrámu Jan Smetana

na rubu popis díla autorem

110 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Paříž

S metodickým soustředěním, s nímž Smetana podnikal průzkum města v dobách skupinového pro-
gramu, uskutečňoval také osobní program, který byl nejen poznáváním přírody, ale přímo ponorem 
do složitého vrstvení jejích struktur. Příroda proměn a trvání, splývání i odlišování, vzniků a zániků 
podněcovala k hledání malířských forem, o nichž se sám vyjádřil, že jsou výrazem „úžasu nad 
nevyčerpatelným bohatstvím přírody samé.“ Zdálo by se, že se přiřadil k oněm malířům-přírodním 
filozofům s novodobým mágem Maxem Ernstem, který tak velkolepě metaforizoval přírodu. Při veške-
rém tíhnutí k Ernstovu dílu však vytvářel Smetana poetiku jiného druhu, poetiku přírody, jejíž poslední 
vsrtvy přiložil člověk.

FIRST OPEN
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

7 MATAL BOHUMÍR (1922–1988)

Cyklista
1959
olej, lepenka
56 × 44 cm
sign. PD Matal 59

110 000 Kč

PROVENIENCE:

z pozůstalosti šéfdirigenta Brněnské filharmonie, zakoupeno v ateliéru autora

Bohumír Matal (1922–1988) je výrazným představitelem české poválečné malby minulého století. 
Jeho originální osobité dílo současně jako by podávalo obraz a vývoji moderního malířského 
umění v průběhu několika desetiletí. Svou tvorbou zaujal již v mládí, stal se nejmladším členem sku-
piny 42, po válce v roce 1946 se představil v Paříži na výstavě nejvýznamnějších mladých umělců 
Československa Art Tchécoslovaque 1938–1946. 

Po roce 1948 svá díla neměl možnost veřejně prezentovat. Jeho výstava v roce 1955 na pomezí 
abstrakce a stylizované reality vyvolala nevůli a musela být předčasně ukončena. Mezi obrazy byla 
i známá a obdivovaná plátna s cyklisty. V roce 1957 se Matal stal jednou z vůdčích osobností skupiny 
57, společenství umělců, intelektuálů a teoretiků, kteří se scházeli v jeho ateliéru na České ulici. Ten 
byl řadu let jedním z neformálních uměleckých center města Brna.

FIRST OPEN
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

8 SZOBEL GÉZA (1905–1963)

Bez názvu
olej, překližka
91 × 64,5 cm
sign. LD Géza Szobel

45 000 Kč
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

9 MATAL BOHUMÍR (1922–1988)

Postava VI.
1981
olej, překližka
132 × 67 cm
sign. na rubu Matal 81

na rubu štítek s popisem díla

90 000 Kč
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10 SOUČEK KAREL
(1915–1982)

V kavárně
1960
olej, plátno
61 × 80 cm
sign. LD K. Souček 60

45 000 Kč

Karel Souček ve svých obrazech zob-
razoval svědectví každodenního živo-
ta. Potřeba souvislosti jednotlivých 
obrazů vedla ke vzniku obrazových 
cyklů soustředěných na jednotlivé 
tématické okruhy ulic, kaváren, čeká-
ren nebo pasáží. V hutnosti hmot 
a radiaci barev jeho pláten se odha-
luje propastný kontrast lesku a bídy, 
krásy a tesknoty, obraz moderního 
světa v jeho dramatickém pohybu 
i vnitřní rozeklanosti. Poznání rozleh-
lých metropolí a jejich dynamického 
života rozmnožilo a prohloubilo malí-
řovy prožitky. 

Jeho dílo se vyvíjelo od reálnějšího 
impresionismu až k senzuální a spon-
tánní expresi. Vytvořil díla, ve kterých 
se zcela přirozeným způsobem pro-
sazovala barva. 

FIRST OPEN
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11 GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)

Strojek
1962
olej, sololit
60 × 60 cm
sign. PD F. Gross 62

190 000 Kč

REPRODUKOVÁNO:

monografie František Gross, Eva Petrová, 2004, obr. č. 186, popis str. 159

V roce 1961 se Gross stal členem skupiny Radar, která navázala na program Skupiny 42 a její obdiv 
k technice a světu civilizace. Jeho díla ze 60. let rozhodně stojí za to. Neustrnul, byl totiž jedním z mála, 
kteří se dokázali po kritických 50. letech vrátit ke svému původnímu projevu a ještě ho s novou ener-
gií a inspirací rozvinout. Podařilo se mu dokonce posunout svou tvorbu dál a maloval se stále narůs-
tajícím smyslem pro monumentalitu. Jeho výstava v Galerii Václava Špály ukázala, že je schopen 
své motivy stále rozvíjet a dále překvapivě kombinovat.

„Má technika právo udělat z nás stroje? Je civilizace na technice závislá, nebo je jejím produktem 
a nebezpečím? Maloval-li figuru člověka, nesla přece tvary stroje. Proč? Aby zesměšnila a nastavila 
zrcadlo, anebo souhlasila se zařazením …

S přibýváním let zrál jako víno. Rád vzpomínal na návštěvu Paříže v roce 1946 spolu s Kamilem 
Lhotákem a Janem Smetanou. Jméno George Braque, tehdy znělo jako hlas zvonu. Navštívili jeho 
pařížský ateliér. Mlčenlivému Bretaňci se líbily Grossovy obrázky. Navrhl výměnu. Obraz za obraz. 
To byla pro českého malíře obrovská pocta a přímo elektrická vzpruha. Žil z ní celý život.”

 Vladimír Preclík, SANQUIS č. 55/2008

FIRST OPEN
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

12 GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)

Hlava
60. léta 20. stol.
olej, sololit
75 × 52 cm
sign. nezjištěna

140 000 Kč

FIRST OPEN
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13 VOHRABAL JOSEF (1908–1994)

Zpívající bubeník
1969
olej, plátno na lepence
50 × 70 cm
sign. PD Vohrabal 69.

na rubu popis díla autorem a štítek s číslem 123

22 000 Kč

FIRST OPEN
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14 LIESLER JOSEF (1912–2005)

Zápas
1966
asambláž, olej, plátno
85 × 65 cm
sign. PU Liesler 66

na rubu na blindrámu popis díla autorem

180 000 Kč

Posuzovaný obraz „Zápas“ je originálním, reprezentativním, fantaskně-uhrančivým dílem Josefa 
Lieslera, umělce mimořádného nadání, který rozsahem svého výtvarného talentu zasáhl do mnoha 
uměleckých oborů – malby, kresby, volné a užité grafiky, známkové tvorby, plakátu či ilustrace. Jeho 
tvorba se pohybovala ve sféře surrealistického vizionářství, opírajícího se o techniku starých mistrů 
ovládanou s manýristickou rafinovaností. Obraz se v jeho pojetí stává autonomním organismem, 
nechávajícím z různorodé skutečnosti vystoupit jen některé motivy, které transformuje v duchu sym-
bolicko-romantické metamorfózy. 

Namísto vazeb jevové reality uplatňuje zákony čistě subjektivní fantazie a poetické asociace. Jak se 
sám autor vyjádřil: „Přitahují mě věci v neobvyklých spojeních, v neobvyklých variantách, vzrušuje 
mě to, co mezi jejich styčnou plochou vzniká a osciluje.“ Smysl pro hru, fikci a výtvarnou metaforu 
prostupuje všechny Lieslerovy práce a promítá se i do volby jeho témat. Když se v autorově tvorbě 
objeví „střípky“ skutečnosti, jsou vždy znevažovány gestem bizarní fantazie. Jeho důkladně promyš-
lené kompozice jsou výtvarnými meditacemi o tom, co lze odkrýt za jevovou stránkou věcí a pojmů.

Posuzované dílo je typickým příkladem bohatě dekorativního, divadelně patetizujícího fantaskna, 
kterým si Josef Liesler vždy dokázal získat široký zájem diváků a milovníků umění. Dokládá, že nej-
vlastnějším smyslem autorovy tvorby je zpochybnění našich vžitých představ o tom, co nás obklopu-
je, co se v každodenním spěchu stalo samozřejmostí, nad níž nepřemýšlíme, co přejímáme ze zvyku 
a pohodlí. Obraz sugestivně využívá tajemnou atmosféru podobenství a rafinované kompoziční 
aranžmá. Složitý zoomorfní organismus svou komplikovanou strukturou asociuje představu jakéhosi 
bájného Minotaura v zápase s jinou mocí. V zasazení motivu do architektonické kulisy se bravurně 
uplatňují autorovy scénicko-režijní sklony. „Zápas“ je úchvatným „magickým mystériem“, v němž 
Josef Liesler umělým světem jinotaje nastavil zrcadlo skutečné tváři světa a života.

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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15 JÍRA JOSEF (1929–2005)

Velikonoční obraz
1965
olej, plátno
58 × 49,5 cm
sign. PD Jíra 65, na rubu na štítku Josef Jíra

na rubu autorský štítek a štítek s popisem

90 000 Kč

16 JÍRA JOSEF (1929–2005)

Přehrada
1969
olej, plátno
60 × 80 cm
sign. PD J. Jíra 69

na rubu popis díla autorem

350 000 Kč



39

Jíra miluje proudění a dravost života. Má ji v sobě. Je neustále plný vzpoury a pěkného hněvu a dovede 
zatroubit do života na rošťáckou a vyděděneckou villonovskou notu. Ale táhne svou krajinou zároveň 
s neutuchající donkichotskou vírou a nenapravitelnou neschopností dát si zkazit charakter. Možná proto 
je tak často na jeho plátnech úzkost, tragický podtón černé tmy a krvavě pastózně nanesených ran. Ty třeš-
tivé oči nepatří už jen pohádkovým bytostem podzemních slují. Dívá se jimi děs před temnotami světa, 
v němž tak tragicky nedokáže žít lidstvo.

Jíra je z umělců nesnášejících lhostejnost. Je útočný. Jeho štětec přepadá plátno a mnohé z jeho prací, 
vznikajících často s urputnou netrpělivostí jako by dávaly všanc malířův život. Je to neúplatné malování 
a má v sobě prokletí toho rodu, jaké nesl třeba František Tichý. I Josef Jíra je ve své generaci nezařaditelný 
a mnohdy nestravitelný. Je to až podivné v zástupu těch, kteří si nemohou dovolit trýzeň nejistot a nemo-
hou na sobě nést stigma bolesti lidstva, protože musejí systematicky a bez výkyvů zvyšovat svou životní 
úroveň. Ale jen tato podivnost, tato samota a neúplatnost jsou znaky umění, které má co říci o své době.

 Jan Bauch, 1978 

FIRST OPENMODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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17 KOMÁREK VLADIMÍR (1928–2002)

Paříž
1992
olej, plátno
100 × 80 cm
sign. LD V. Komárek 92, na rubu na blindrámu V. Komárek 
1992

90 000 Kč

Svojí malířskou tvorbou Vladimír 
Komárek oživil slavnou tradici 
české imaginace, kterou před ním 
proslavil například Jan Zrzavý. 

Zatímco jeho ranější tvorba 
se vyznačuje značnou expresiv-
ností, pro malby z jeho zralého 
a zásadního období je charakteris-
tická lyričnost až tklivost a podma-
nivá poetika.

FIRST OPEN
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18 KIML VÁCLAV (1928–2001)

Podzimní krajina
1974
enkaustika, textilie, sololit
62 × 73 cm
sign. PD V. Kiml 74

na rubu autorský štítek s popisem díla

65 000 Kč

Václav Kiml byl jako malíř velmi osobitý. 
Nenechal se ovlivnit ani strhnout různými 
uměleckými proudy, které se v jeho době 
velmi střídaly, ale zachovával si svůj přiro-
zený vývoj. 

Během 60. let se definitivně vyrýsoval 
jeho styl, který sahal hluboko do odka-
zu historie meziválečné avantgardy. 
V jeho tvorbě můžeme zřetelně vysledo-
vat návaznost na tendence symbolismu 
nebo na hravé obrazy Paula Kleea.

FIRST OPENMODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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19 NEWTON HELMUT (1920–2004)

Sumo, limited edition
1999
bibliofilie, originální stojan 2 415/10 000
50 × 70 cm
sign. na hlavním titulu Helmut Newton

Publikace v pevné vazbě vydaná v r. 1999 nakladatelstvím Taschen v limitované edici 
10 000 očíslovaných kusů, podepsaných Helmutem Newtonem, v úpravě June Newton,  
s více než 400 fotografiemi na 464 stranách. Pro její umístění v interieru navrhl jedinečný 
stojan světoznámý designer Philippe Starck. Publikace je poctou nejsilnějšímu, 
nejzajímavějšímu, kontroverznímu fotografovi 20. století, proslavenému fotografiemi  
v prestižních žurnálech a publikacích.

180 000 Kč

FIRST OPEN
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20 JETELOVÁ 
MAGDALENA (1946)

Implantáty
90. léta 20. stol.
kombinovaná technika, silikonová hmota, 
spreje, deska
150 × 150 cm
sign. na rubu Magdalena Jetelová

390 000 Kč

Magdalena Jetelová studovala na Akademii 
výtvarných umění v Praze. V roce 1985 odešla 
do Spolkové republiky Německo. Stala se hos-
tující profesorkou na AVU v Mnichově. Od roku 
1990 profesorkou na Státní umělecké akademii 
v Düsseldorfu. Je čestnou členkou Akademie 
umění v Berlíně. Magdalena Jetelová patří 
k nejrespektovanějším českým umělkyním žijí-
cím v zahraničí. Uspořádala velké množství 
výstav po celém světě a je zastoupena v pres-
tižních veřejných sbírkách světových galerií.

Toto pozoruhodné dílo patří do dlouhé řady 
autorčiných projektů. Vzniklo koncem 90. let 
jako projekt s názvem IMPLANTÁTY. Implantáty 
jsou zváštní prostorové a časové struktury, zalo-
žené na průniku různých energetických systé-
mů a funkcí. Jsou to tělesa, která jsou v inter-
akci s architektonickým prostorem, ale nemají 
v něm žádnou jinou funkci než proměnit psy-
chofyzické vnímání prostoru. Zásah v reálné 
budově, který znejistí stálost materiální povahy 
domu, vnáší dynamický element do statistické 
povahy architektury a umožňuje vidět souvis-
losti, které zůstávají běžně lidským smyslům 
skryté. Implantáty se stávají součástí architek-
tury a dodávají jí novou emocionální dimenzi. 

FIRST OPEN
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

21 FILA RUDOLF (1932–2015)

Jasno
1960
olej, plátno
56 × 46 cm
sign. PN R. Fila 60, na rubu na blindrámu R. Fila 1960

na rubu na blindrámu popis díla autorem

140 000 Kč

Akademický malíř Rudolf Fila patřil k nej-
významnějším osobnostem slovenského 
výtvarného umění posledních desetiletí, 
který je svou tvorbou obohatil o nové výra-
zové prostředky a techniky. Je znám nejen 
jako malíř úchvatných barevných pláten, 
ale také jako grafik, ilustrátor a pedagog.

FIRST OPEN
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22 FILKO STANO (1937–2015)

Subjekt V.
1963
olej, plátno
80 × 60 cm
sign. na rubu Filko 1963

na rubu popis díla autorem

120 000 Kč

Stano Filko patří k vůbec nejznámějším slovenským 
umělcům. Jeho tvorba nikdy nestála na okraji. 
Zajímali se o něj přední doboví kritici a teoretici, 
například Jindřich Chalupecký nebo Pierre Restany, 
a byl zván na takové akce, jako je benátské bienále 
nebo kasselská Documenta. Zároveň je ale Filkova 
práce v některých ohledech srovnatelná s tím, pro 
co se vžil termín art brut.

FIRST OPEN
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23 DOBEŠ MILAN (1929)

Bez názvu
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

190 000 Kč

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

Ti odstartovali umělcovu strmou kariéru a záhy se již zúčastňuje důležitých prezentací světového 
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, kte-
rými 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 tvorby, jenž si nadále nekompromisně drží. Milan Dobeš se bez nadsázky nechá označit 
za nejvýznamnějšího reprezentanta kinetického umění druhé poloviny dvacátého století tehdejšího 
Československa. Autor byl vybrán i na jednu z nejprestižnějších světových výstav nazvanou Dynamo, 
která se v roce 2013 v pařížském Grand Palais věnovala fenoménu pohybu 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 kompletně 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.

FIRST OPEN

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, 
Německo

VYSTAVOVÁNO:

výstava 70. léta v galerii 
Petr Žaloudek 2017

REPRODUKOVÁNO:

v katalogu výstavy
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24 DOBEŠ MILAN (1929)

Opticko-kinetický reliéf
80. léta 20. stol.
objekt, kov, sklo, plast, dřevo
36 × 36 × 9 cm
sign. PD M. Dobeš

210 000 Kč

FIRST OPEN

Základním tématem tvorby Milana Dobeše 
se stala integrace kategorie pohybu do výtvar-
ného díla a tím přeměna vizuálního charakteru 
obrazové struktury. Byl jedním z našich prvních 
umělců, který postavil koncepci uměleckého 
díla jako nové skutečnosti, nezávislé na před-
mětném světě. Prostřednictvím vztahu světla 
a výtvarného díla dospěl k nové animované 
podobě jeho využití. Světlo přirozené nebo 
umělé se stalo ve spojení s virtuálním, mecha-
nickým či motorickým pohybem primárním 
konstrukčním elementem prostorových vizu-
álně – kinetických a světelně – kinetických 
objektů. Při jejich tvrobě velmi citlivě uplatnil 
materiálové vlastnosti skla, čoček a zrcadel, 
které spoluvytvářely celkový charakter těchto 
prací.

„Milan Dobeš patrí k umelcom, ktorí uviedli 
svetlo a pohyb do výtvarného umenia šesťde-
siatych rokov… Celé Dobešovo dielo je neod-
deliteľnou súčasťou neokonštruktívnych sme-
rovaní, ktoré – niekedy ako jedna z domi-
nantných tendencií, inokedy ako nevyhnutný 
kontrapunkt – prechádzajú celými dejinami 
moderného umenia,“ napsal v úvodní studii 
s názvem Kontext novej senzibility v monografii 
o Milanu Dobešovi brněnský znalec moderní-
ho umění Jiří Valoch.
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25 DOKOUPIL JIRI GEORG (1954)

Bez názvu
1986
olej, plátno
50 × 50 cm
sign. na rubu J. G. D. 1986 april

přiložena fotografie s razítkem Gelleria D'Arte Cesarea, Genova

65 000 Kč

Dokoupil se narodil v bývalém Československu a v roce 1968 s rodinou emigroval. Začal studovat 
na Akademii výtvarných umění v Kolíně nad Rýnem, později navštěvoval kurzy na univerzitách 
ve Frankfurtu nad Mohanem a New Yorku.

V roce 1979 založil Dokoupil společně s několika umělci skupinu Mülhermer Freiheit. V jejich kolín-
ském ateliéru se šestice označovaná jako Jungen Wilden (Mladí divoši) věnovala hledání současné-
ho uměleckého výrazu prostřednictvím neoexpresivního figurativního stylu v intenzivně barevných 
plátnech s tradičními náměty a také cestou překonávání minimalismu a konceptuálního umění.

Žádný z jeho obrazů není malován štětcem, Jiri Georg Dokoupil díla vytváří kouřem svíčky, maluje 
sazemi nebo mýdlovými bublinami či za pomoci jednotlivých políček filmu.

Jeden z mála českých výtvarníků poválečné doby, kteří se prosadili na mezinárodní výtvarné scéně, 
v 80. letech patřil k vlně postmoderního malířství a trvalým rysem jeho tvorby je soustavné hledání 
nových témat i výrazových forem.
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26 DOKOUPIL JIRI 
GEORG (1954)

Bez názvu
1982
olej, plátno
220 × 160 cm
sign. na rubu na blindrámu monogram  
J. G. D. august 1982

420 000 Kč

PROVENIENCE:

rakouská sbírka

FIRST OPEN
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27 WINIARSKI RYSZARD (1936–2006)

Chance in vertical game
1982
akryl, tužka, deska
110 × 10 cm
sign. na rubu Winiarski 82

na rubu popis díla autorem

65 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Německo 

Ryszard Winiarski byl jedním z klíčo-
vých zástupců indeterminismu na pol-
ské výtvarné scéně. Polský malíř, scé-
nograf, pedagog, tvůrce prostorových 
objektů. Inspiroval se zákonem prav-
děpodobnosti, statistikou, teorií her, 
jazykovým strukturalismem. Umělecká 
tvorba v jeho pojetí přejímá para-
metry vědeckých postupů, při nichž 
je sám proces žádoucí hodnotou 
a výsledné umělecké dílo je pouze 
jeho vedlejším produktem či důka-
zem. Své práce na plátně či dřevěné 
podložce nazýval „oblastmi“ nebo je 
popisoval jako vizuální znázornění sta-
tistických systémů. V současné době 
patří jeho díla na polském trhu mezi 
jedny z nejvyhledávanějších.

FIRST OPEN MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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28 SZENTPÉTERY ADAM (1956)

Bez názvu
1996
olej, plátno
70 × 70 cm
sign. na rubu na blindrámu Adam Szentpétery 1996

60 000 Kč

Šedesátiletý Adam Szentpetéry je vysokoškolský pedagog maďarského původu, který od roku 
1999 vede Ateliér současného obrazu na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích, ve svých 
dílech propojuje striktnost geometrického projevu s malířským rukopisem. Linie a plochy komponuje 
do vizuálně působivých maleb geometrické abstrakce.

Szentpéteryho vrstvené struktury, jimiž se zabývá od konce 80. let, spočívají ve vytváření rovnoměr-
né osnovy ze střídavě se opakujících štětcových tahů ve třech základních směrech. Horizontála 
dle autora symbolizuje materiální podstatu světa, vertikála duchovní oblast a diagonála pak jejich 
propojení a pohyb. U struktur odvrstvovaných dochází k odkrývání spodních vrstev pomocí špachtle.

FIRST OPEN
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Filla Emil
Dorn Alfréd
De La Serna 
Ismael
Janoušek František
František Foltýn
Zykmund Václav
Hložník Vincent
Istler Josef
Kotík Pravoslav
Bělocvětov Andrej

TRASA 54

Kmentová Eva
Kafka Čestmír
Preclík Vladimír
Zoubek Olbram
Vaca Karel

ŠMIDROVÉ

Nepraš Karel
Veselý Aleš
Koblasa Jan
Vožniak Jaroslav

UB 12

Šimotová Adriena
Janoušková Věra
Kučerová Alena

KONFRONTACE

Medek Mikuláš
Málek Antonín
Boudník Vladimír
Janeček Ota
Kolář Jiří
Malich Karel
Sklenář Zdeněk
Kotík Jan
Istler Josef
Sion Zbyšek



KŘIŽOVATKA / 
NOVÁ CITLIVOST / 
KLUB KONKRÉTISTŮ

Kolář Jiří
Grygar Milan
Kratina Radoslav
Hilmar Jiří
Mirvald Vladislav
Kubíček Jan
Slavík Otakar

TVRDOHLAVÍ

Milkov Stefan
David Jiří
Róna Jaroslav

LAUREÁTI CENY 
JINDŘICHA 
CHALUPECKÉHO

Kokolia Vladimír
Nikl Petr
Nesázal Michal

VOLNÉ SESKUPENÍ 
12/15 POZDĚ, 
ALE PŘECE

Rittstein Michael
Sopko Jiří
Načeradský Jiří

ČESKÁ 
A SLOVENSKÁ 
TVORBA

Merta Jan
Krivoš Rudolf
Pištěk Jan
Štech Adam
Kintera Krištof
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Moderní umění je termín označující umění vzniklé v období od roku 1870 do druhé světové války, často 
jím bývá mylně označováno současné umění (což je termín označující umění od druhé světové války). 
Moderním uměním je označována tvorba spjatá s vývojově aktuálními myšlenkami a postupy. Je užším 
termínem než termín soudobé či současné umění, které zahrnuje celou dobovou tvorbu, tedy i tvorbu 
vývojově neaktuální. Obyčejně označuje moderní umění tvorbu umělců, kteří se vymkli dosavadnímu 
oficiálnímu uznávanému umění a obrátili se k uměleckým experimentům.

Zahrnuje nově vzniklé styly, jako impresionismus, postimpresionismus, expresionismus, fauvismus, kubismus, 
futurismus, dadaismus, surrealismus a další. Počátky moderního umění v 19. století jsou spojeny přede-
vším se vznikem impresionismu, tedy s takovými umělci jako Édouard Manet, Claude Monet, s umělci 
Barbizonské školy. Významnou etapou na počátku moderního umění byl postimpresionismus a jeho před-
stavitelé Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec nebo pointilističtí umělci George 
Seurat a Paul Signac. Expresionismus zastupují především Egon Schiele, Oscar Kokoschka, Edvard Munch, 
Emil Nolde. Odnoží expresionismu byl fauvismus, zastoupený André Derainem, Henri Matissem nebo 
Mauricem Vlaminckem. Počátky kubismu vycházely z díla staršího umělce Paula Cézanna a jsou spojeny 
především s tvorbou Pabla Picassa, Juana Grise a George Braquea. Futurismus, který vyšel z kubismu zase 
prosazovali italští umělci Giacomo Balla, Umberto Boccioni a Carlo Cara.

Dadaismus je spojený především s umělcem Marcelem Duchampem a jeho přáteli Hansem Arpem, 
Maxem Ernstem a Francisem Picabiou.

Nejslavnější surrealistický malíř je Salvador Dalí, mezi dalšími například Giorgio di Chirico, René Magritte, 
Joan Miró nebo Marc Chagall.

Moderní umění je charakteristické vznikem mnoha uměleckých skupin jako Der Blaue Reiter, Die Brücke, 
De Stijl, a dalších.

České moderní umění má své počátky v generaci Národního divadla a její krajinomalbě, rozkvět českého 
impresionismu je spojený s Mařákovou školou krajinomalby. Patřili do ní například Antonín Slavíček, 
František Kaván nebo Antonín Hudeček. Mezi nejvýznamnější české moderní umělce ale patří Josef 
Čapek, Emil Filla, Václav Špála, Bohumil Kubišta, Adolf Hoffmeister, Kamil Lhoták, Antonín Procházka, Jan 
Zrzavý nebo Jindřich Štyrský, architekti Josef Gočár, Pavel Janák a Josef Chochol.

Specifickou kategorií moderního umění je abstraktní umění. To se poprvé objevuje už ve 30. letech a za 
jeho průkopníka je považován i malíř českého původu František Kupka. K abstraktnímu umění řadíme 
celou řadu směrů, např. neoplasticismus, konstruktivismus, orfismus nebo abstraktní expresionismus.

1870 –1945

MODERNA
Emil Filla, Vladimír Janoušek, František Foltýn
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

29 FILLA EMIL (1882–1953)

Zátiší na stole u okna
1925
tempera, olej, písky, dřevěná deska
79 × 86 cm
sign. PD Emil Filla 25, na rubu Emil Filla 25

na rubu tři razítka: vystaveno v Mánesu 1925, 1925 a nečitelné, na blindrámu autorský štítek 
s popisem díla

5 000 000 Kč

PROVENIENCE:

prvorepubliková sbírka pražského rabína Karla Steina 

VYSTAVENO:

XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Členská, Praha, Obecní dům, říjen – listopad 1925 
(razítko vzadu na obrazu)

Jubilejní výstava díla Emila Filly, Budova Mánesa, Praha, květen 1932, č. k. 115 („Zátiší na stole 
u okna“)

REPRODUKOVÁNO:

celostránkově Venera, Dílo Emila Filly, Brno 1936, obr. 48

UVEDENO:

(monografie) Vojtěch Lahoda, Emil Filla, Academia, Praha, 2007, str. 275

FIRST OPEN  |  MODERNA



65



66



67

Posuzovaný obraz „Zátiší na stole u okna“ je autentickým, prvotřídním a neobyčejně krásným dílem Emila 
Filly, klíčové a autoritativní osobnosti české výtvarné avantgardy první poloviny dvacátého století, předsta-
vitele ortodoxního pojetí kubismu. Filla od počátku vynikal jako mimořádně citlivý malíř, mistrně zvládající 
všechny technické finesy, který pohotově reagoval na dobové výtvarné i myšlenkové podněty. Zatímco 
jeho první „osudové setkání“ bylo roku 1905 s dílem Edvarda Muncha, rozhodující se pro něj stala tvorba 
Pabla Picassa. Emil Filla měl dar malovat lehce jako málokdo z českých moderních umělců. Bezprostřední 
smyslovost však zkultivoval řádem výtvarného zákona, jímž byl kubismus. Otázka výtvarného tvoření pro 
něj nikdy nebyla jen záležitostí suverénního ovládání štětce, virtuózním gestem, k čemuž by jej jeho schop-
nosti mohly svádět, ale vyjádřením hlubších filozofických a psychických obsahů a později i nepřímých 
politických apelů. Jeho silné intelektuální založení a úctyhodná sečtělost z něj učinily ojedinělou kulturní 
osobnost své doby, obdařenou zvláštním fluidem vážnosti a význačnosti.

Posuzovaný obraz „Zátiší na stole u okna“ je jedním z nejharmoničtějších, výtvarně nejrozehranějších 
a „nejbohatších“ děl, jaká se od Emila Filly z tohoto období v poslední době na uměleckém trhu vyskytla. 
Postřehl-li teoretik Václav Nebeský ve Fillových zátiších narativní rys, je to přesně tato „polyfonie“, mnohost 

a bohatost vztahů přehodnocených prvků reality, 
vytvářejících určitý „příběh“, která činí posuzované 
dílo neobyčejně zajímavé. Filla zde rozvinul svůj 
koncept inspirovaný holandskou malbou 17. století, 
kdy se mu obrazový prostor zátiší stal prostorem 
univerza. Stůl, na němž jsou jednotlivé předměty 
shromážděny, je scénou světa. Scénické působení 
podtrhuje užitá pyramidální kompozice. Vojtěch 
Lahoda ve Fillově monografii výslovně uvádí posu-
zovaný obraz jako „zvláště vhodný příklad“ zřetelné 
výškové trojúhelníkové kompozice, symbolizující 
pomyslné jeviště věcí.

Zachycené pochutiny navozují atmosféru odpočinku s rodinou či přáteli, evokují svátečnost. Takové dílo 
mohlo vzniknout jen ve chvílích naprosté životní pohody. Zmiňme v této souvislosti slavné Picassovo „Zátiší 
u okna“, důležitý kompoziční předobraz tohoto typu, vytvořený roku 1919 během líbánek se svou první 
ženou Olgou Chochlovou v přímořském letovisku Saint-Raphael.

Posuzovaný obraz je nádherným zátiším hojnosti, v němž se Emil Filla stává okouzleným pozorovatelem 
krásných věcí. 

 PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Obraz v interiéru bytu pana Karla Steina, Praha, 1936–1938
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30 DORN ALFRÉD (1892–1975)

Siesta
olej, plátno
61 × 51 cm
sign. PD Dorn

140 000 Kč

VYSTAVENO:

Metznerbund, 1924

na 1. a 2. Internationale Kunstausstellung v Karlových Varech, pod č. 19, 1930–1931

v Norinbergu, 1931 (NEBO 1951??) 

pravidelně na výstavách Prager Secession skupin Octobergruppe a Junge Kunst, v Praze, 
v Krasoumné jednotě, 1929–1937

Alfred Dorn byl bezpochyby ovlivněn německým expresionismem, jak vyplývá z Kletzlova hodnoce-
ní z roku 1933 a jak je to patrné především z jeho krajin s nadsazeným úhlem pohledu podle vzoru 
Alexandra Kanoldta. Na jedné straně se Dorn snažil o plošnou abstraktní zkratku, nepoužíval ostré, 
utažené kontury, na straně druhé ale prokresloval detaily. Nadsazený úhel pohledu používal i v záti-
ších, například Lilien (Lilie), vystavených v roce 1931 na Internationale Kunstausstellung v Karlových 
Varech pod číslem 19. Do jisté míry odkazují na další velký vzor moderny, Vasilije Kandinského, 
a to především v detailech jako jsou drobné okvětní lístky, pestíky květů nebo výzdoba slánky, 
které samostatně působí jako malé abstraktní obrazy v obraze. Alfred Dorn nepoužíval perspektivní 
zkratku, předměty zátiší byly volně loženy a pouze spojeny barevnými plochami s nánosy vysokých 
past do jednoho celku.

Kromě účasti na výstavách Prager Secession, jejímž byl zakládajícím členem a jejíž výstavy obe-
sílal pravidelně každý rok, je podložena jeho činnost ve skupině Oktobergruppe a Junge Kunst. 
Samostatná Dornova výstava nikdy uspořádána nebyla, což pravděpodobně souviselo s jeho 
zaměstnáním na Odborné sklářské škole v Kamenickém Šenově. To mu bránilo věnovat se volné 
tvorbě v takovém rozsahu, který by monografická přehlídka vyžadovala. Z doby Dornovy učitelské 
profese se dochovalo několik signovaných váz ve sbírce jabloneckého muzea, využívajících tvaro-
sloví art deco. 

MODERNA
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

31 DE LA SERNA ISMAEL (1898–1968)

Zátiší s lahví, dýmkou a kartami
1935
olej, plátno
46 × 38 cm
sign. PD La Serna XXXV

280 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka Paříž

FIRST OPEN  |  MODERNA
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6. června 1898 se v Guadixu v Granadě narodil malíř Ismael González de la Serna, bratranec spisovatele 
Ramóna Gómeze de la Serna. O rok později se rodina přestěhuje do Granady, města, ve kterém umělec 
strávil své dětství a dospívání.

Na základní škole se setkává s Federico Garcíou Lorcou, jeho přítelem z dětství (přátelství, které bude 
pokračovat až do smrti básníka) s Manuelem Ánglesem Ortizem. Narozený ve stejném roce jako básník 
García Lorca a malíři Alfonso de Olivares, Francisco Bores, Joaquín Peinado a Pancho Cossío, byl Ismael 
González de la Serna součástí skupiny španělských malířů, kteří se usadili v Paříži. Později se setká s Juanem 
Cristobalem, Manuelem Fallem a Andrésem Segoviem.

Jeho formace pokračuje na Škole umění a řemesel v Granadě, navště-
voval také Školu výtvarných umění v San Fernadě v Madridu. Zde budou 
základem jeho uměleckého vzdělávání zejména návštěvy muzea Prado, 
kde působí jako kopírka umělců, jako jsou El Greco, Tiziano a raní vlámští 
umělci: El Bosco a Brueghel, stejně jako španělský Francisco de Zurbarán, 
jehož zátiší mají rozhodující vliv na výběr tohoto tématu v průběhu jeho 
práce. Nicméně to, co skutečně zasáhlo 16letého umělce roku 1917, byla 
návštěva výstavy „Velkých francouzských impresionistických malířů” 
v Muzeu moderního umění ve městě.

V letech 1917–1921 bydlí v Granadě, kde navštěvuje Akademii výtvarných 
umění. Tento rok, v roce 1921, dorazil do Paříže. Postupně se dostává 
do kontaktu s avantgardou a integruje se do toho, co by se později 
nazvalo Pařížskou školou, ale situace není snadná a až do roku 1927 pro-

chází obdobím velkých ekonomických obtíží. Žije v hotelu na ulici Vavin, v centru Montparnasse, kde chodí 
do kaváren Rotonde a Dôme.

Ve francouzském hlavním městě se setká s Juanem Grisem, Gargallem, Juliem Gonzálezem, Soutinem, 
Kislingem a Picassem, který byl jeho velkým přítelem a ochráncem. To jsou slova, která o něm Picasso řekl, 
když uviděl umělcova plátna: „… tady je nakonec malíř, skutečný. Je to tak velké jako Juan Gris …”.

De la Serna pokračuje ve své činnosti a pozdní 20. a 30. léta tvoří fázi velkého lesku: kritika, prodej, ochrana 
prodejců a sběratelů, vysoké ceny jeho pláten. Ačkoli bude muset počkat několik let než jeho umění bude 
veřejně uznáno také ve Španělsku. Nakonec v Madridu vystavoval v roce 1932, pozvaný Iberian Society 
of Friends of Art. Jeho úspěch je nezastavitelný a jeho dílo se účastní nejvýznamnějších uměleckých akcí.

Zemřel v Paříži dne 30. listopadu 1968.
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32 JANOUŠEK FRANTIŠEK (1890–1943)

Metařka
1931
olej, plátno
74 × 60 cm
sign. LD Janoušek 31

1 100 000 Kč

PROVENIENCE:

z malířské pozůstalosti Františka Janouška

VYSTAVENO:

František Janoušek, Malířské dílo, Mánes, Praha, 1966, č. k. 4

SG Nelahozeves, 1965, č. k. 26

UVEDENO:

(monografie) J. Chalupecký, František Janoušek, Odeon, Praha, 1991, s. 57

v autorově soupisu, č. 26

FIRST OPEN  |  MODERNA
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Posuzovaný obraz „Metařka“ je originálním, vzácným, fantaskně utvářeným dílem Františka Janouška,  
jehož tvorba představuje jednu z nejsilnějších a nejautentičtějších uměleckých výpovědí o světě a duchov-
ním klimatu meziválečného období. Řadí se mezi autorova cenná díla z období křivkového kubismu.

Cesta Františka Janouška k výtvarnému umění nebyla přímočará. Vystudoval Učitelský ústav, po absolu-
toriu učil na různých vesnických školách. Další životní školou byly zákopy první světové války. Teprve roku  
1918 se zapsal na Akademii výtvarných umění v Praze k prof. V. Hynaisovi. V roce 1924 byl přijat za člena 
SVU Mánes. Po období (neo)klasicistních kompozic se jeho malířský výraz uvolňuje, získává bezprostředněj-
ší charakter, jako důsledek cesty do Paříže (1927). Zásadní předěl znamenal měsíční pobyt v Itálii v roce 
1929. Jak napsal Jindřich Chalupecký: „Je těžko říci, co se tam tehdy [v Itálii] s Janouškem stalo. Nebylo 

to nic, co by se dalo zapsat. Nezáleželo na pouti, 
ale na poutníkovi. V jasu a samotě časného ital-
ského podzimu naplnil se jeho čas. Vracel se jiný, 
než který odejel.“ Ve svých dílech začíná rozvíjet 
odvážné tvarosloví pozdního kubismu, téměř fau-
vistického barevného ladění a zcela originální 
fantastiky.

Posuzovaný obraz „Metařka“ je bravurním pří-
kladem tzv. lyrického kubismu, současně však již 
předznamenává další vývoj k surrealismu. O rok 
později to doložila Janouškova účast na slavné 
výstavě Poesie 1932, zastřešené společným jme-
novatelem výtvarné „básnivosti“, avšak neklam-
ně naznačující převládající surrealistickou ima-
ginaci. Pozdně kubistický systém dynamické linie 
totiž Janoušek nepokládal ani tak za návod 
k formálnímu řešení obrazové kompozice, jako 
spíše výtvarný prostředek schopný uvolnit intui-
tivní a imaginativní vrstvy tvořivosti. Dostal se tak 
jeho prostřednictvím k oněm „nejpodivnějším 
podivnostem“, jež ho před dvěma roky zneklidnily 
v Paříži.

Opticky viděná skutečnost se v posuzovaném obraze transformuje ve svobodnou hru fantaskně vzedmu-
tých, výrazně barevných ploch. Živý rytmus ztvárnění figury kontrastuje s klidně pojednaným pozadím, 
přičemž šrafura evokující dlaždice v části podlahy vnáší do jinak plošné kompozice nečekaný prostorový 
prvek. Překvapivá fantastika vyplývá z abstrahované znakovosti a současně z nového „dění“, které tvary 
proniká. To podporuje i sofistikované rozložení barevných tónů, jež se vzájemně vyvažují.

„Metařka“ vytváří jakýsi volný pendant k obrazu „Malířka v ateliéru“ (1931, Moravská galerie v Brně), kte-
rou jako by chtěla perziflovat. Jindřich Chalupecký v této souvislosti ještě zmiňuje groteskní obraz „Maska 
se psem“ a označuje tato díla Františka Janouška za „jednu z nejzajímavějších variant kubismu“.

 PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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33 FOLTÝN FRANTIŠEK (1891–1976)

Kompozice
1939
olej, plátno
73 × 55 cm
sign. na rubu F. Foltýn B. 1939 (1947/0) 

750 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka MUDr. Miloše Dráždila, Brno

František Foltýn se narodil 9. června 1891 v Královských Staších na Šumavě. Jeho dětství nebylo jed-
noduché – záhy ztratil rodiče. Naštěstí se ho s jeho sestrou ujala babička. Výtvarný talent ho nejprve 
přivedl do učení malířem porcelánu. Od řemesla však vzhlížel k umělecké tvorbě. Jeho sen se koneč-
ně splnil roku 1913, když byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou k prof. A. Hofbauerovi 
a E. Dítěti. Tento sen však neměl bohužel dlouhého trvání. Vypukla první světová válka a Foltýn musel 
narukovat. Účastnil se bojů v Rusku a Albánii.

Po válce se usadil na Slovensku, kde jeho malba prošla výrazným vývojem. V roce 1922 se stává 
jedním ze zakladatelů brněnské odnože Skupiny výtvarných umělců a o rok později má svou první 
výstavu. V polovině 20. let odjíždí do Paříže, kde se účastní výtvarného života jako člen francouzské 
skupiny Cercle et Carré, zaměřené především na geometrickou abstrakci, a po jejím zániku stojí 
u zrodu mezinárodní skupiny Abstraction – Création. V roce 1934 se natrvalo vrací zpět do vlasti 
a usazuje se v Brně. Foltýnovu uměleckou tvorbu lze rozčlenit do tří období, schematicky vymezených 
místy jeho pobytu. Za svého působení na Slovensku podnikal často výlety do Podkarpatské Rusi, která 
jej okouzlila baladickou krajinou a silným sociálním prostředím. Do svých maleb vkládá atmosféru 
městských periférií a jejich obyvatel. Stylově se v nich mísí expresionismus s kubismem. Za desetiletého 
pobytu ve Francii nachází společnou řeč s mezinárodními představiteli abstrakce. V Paříži se setkává 
se svými krajany, Jindřichem Štyrským a Toyen, tvůrci artificialismu, směru, který Foltýna v počátcích 
jeho cesty k nefigurativnímu tvarosloví výrazně ovlivní.

Závěrečná etapa autorovy tvorby se datuje od jeho návratu do Československa. Během války 
se Foltýn navrací k realističtějším formám vyjádření krajiny. Poválečná tvorba se stále nese ve stylu 
realismu, který vystřídá návrat k abstrakci v 60. letech. František Foltýn zemřel 8. června 1976 v Brně.

FIRST OPEN  |  MODERNA
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Posuzovaný obraz „Kompozice“ je autentickým, velmi působivým a vývojově cenným dílem Františka 
Foltýna, klíčové osobnosti evropské abstraktní malby první poloviny 20. století. Zatímco jeho raná tvorba 
představovala svébytnou syntézu expresionismu, kubismu a magického realismu, pro nefigurativní fázi, 
která ho nejvíce proslavila, měl zásadní význam jeho odjezd do Paříže koncem roku 1923, kde strávil celých 
deset let. Lyrický kubismus a expresivně přehodnocený artificialismus byly odrazovým můstkem na cestě 
oprošťování výtvarných prostředků od zobrazivosti. František Foltýn měl tak jako jediný z českých umělců 
možnost osobně se účastnit jak zrodu, tak i nejslavnější éry druhé mezinárodní vlny nefigurativního umění, 
která odhalila nejrůznější formy výtvarné abstrakce – od geometrické po organickou.

Roku 1930 se stal členem skupiny „Cercle et Carré“, jejímž programem bylo „zlidštit geometrii a geome-
trizovat lidské“. Ocitl se tam po boku H. Arpa, W. Kandinského, F. Légera, P. Mondriana, K. Schwitterse, 
M. Seuphora a dalších. O rok později spoluzakládal umělecké sdružení „Abstraction – Création“, jehož 
jádro tvořily osobnosti mezinárodní avantgardy jako H. Arp, R. Delaunay, N. Gabo, A. Gleizes, L. Moholy-
Nagy či T. van Doesburg, z Čechů F. Kupka a J. Jelínek. Tyto skupiny zajisté sehrály důležitou roli v autorově 
tvůrčí orientaci. Při posuzování významu a dosahu Foltýnova přínosu naší i evropské výtvarné avantgardě 
je však třeba současně zohlednit skutečnost, že se k vlastní představě „čisté malby“ dopracoval rozvíjením 
tendencí v jeho díle již dříve přítomných.

Roku 1937 se František Foltýn definitivně usazuje v Brně. 
Obnovuje své členství v tamní Skupině výtvarných 
umělců a účastní se jejích výstav. Bohužel však záhy 
zjistí, že jeho biomorfní abstrakce nenachází v čes-
kém prostředí odezvu. Prodělává také další neveselou 
zkušenost. Výtvarný spolek Aleš marně obhajuje jeho 
žádost o členství v Syndikátu výtvarníků českosloven-
ských, které později za války bylo pro umělce jedinou 
možností, jak si udržet pozici svobodného povolání. 

Ani po intervenci, když spolek předložil soupis Foltýnových úspěchů v Paříži, Syndikát zamítavé rozhodnutí 
nerevidoval. Přesto na konci třicátých let ještě maluje nefigurativní obrazy. Koncem roku 1939 však s abs-
trakcí radikálně končí a začíná tvořit realisticky. Znovu se k ní nakrátko vrátí až po válce, kdy teprve dokončí 
některá plátna započatá koncem třicátých let.

Posuzovaný obraz je pozoruhodnou ukázkou výrazového posunu, k němuž ve Foltýnově nezobrazující 
tvorbě po návratu do Československa došlo. „Kompozice“ patřila k dílům, na nichž začal Foltýn praco-
vat v roce 1939. Definitivní podobu získala až v roce 1947. Skladba plátna se vyznačuje velmi delikátně 
modulovaným tmavším pozadím, z něhož vystupují bílé prvky a lineárně ohraničené kulisovité plochy. 
Tento způsob orchestrace obrazových složek vyvolává u diváka počitky analogické hudebním zážitkům. 
Prostřednictvím bílých dominantních útvarů vystupujících z temného prostoru prohlubuje Foltýn iluziv-
nost malby. Mollová tónina nahradila dřívější zářivou chromatiku: jako by naznačovala stín mračna, jímž  
se zatáhl obzor Evropy.

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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34 ZYKMUND VÁCLAV (1914–1984)

Zátiší se džbánem
1947
olej, plátno
80 × 53 cm
sign. LN V. Zykmund 47

na rubu na blindrámu potvrzení pravosti od PhDr. Aleny Zykmundové, manželky autora

280 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka Brno

MODERNA

Výtvarný teoretik a kritik, malíř, grafik, fotograf, filmový tvůrce, básník, spisovatel, překladatel, středo-
školský a vysokoškolský pedagog, zakladatel edice Ra v Rakovníku (1937) a surrealistické Skupiny Ra 
v Brně (1947–1948). Do roku 1945 byl výtvarně činný, jeho raná tvorba se utvářela pod vlivy J. Šímy, 
P. Picassa, S. Dalího, M. Chagalla a M. Ernsta. Ve fotomontážích a ilustracích ze 40. let 20. století 
(s M. Korečkem) předjímal happeningy 60. let. V letech 1950–1970 se věnoval teorii umění a publi-
kování knih o moderním výtvarném umění. K vlastní tvorbě se vrátil v 70. letech 20. století, vytvářel 
fumáže, koláže, asambláže a sporadicky se věnoval malbě. Po roce 1972, kdy z politických důvodů 
musel přestat učit a publikovat mohl jen pod cizími jmény, se opět soustředil na vlastní uměleckou 
práci výtvarnou, filmovou i spisovatelskou.
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Posuzovaný obraz „Z cyklu Klínopisný lampář“ je autentickým a vzácným dílem Václava Zykmunda, neo-
byčejně mnohostranné tvůrčí osobnosti rozvíjející své dílo v oblasti malby, grafiky, teorie umění a kritiky, 
fotografie a filmu. Proslul jako člen Skupiny Ra, pevně zformované uprostřed války, shodou okolností právě 
v době, kdy zemřeli významní protagonisté surrealismu Jindřich Štyrský († 1942), Alois Wachsman († 1942) 
a František Janoušek († 1943), a udržující tím kontinuitu avantgardní umělecké myšlenky.

Prehistorie Skupiny Ra spadá již do druhé poloviny 30. let. Z tohoto období, přesně z roku 1936, pochází 
samotné označení Ra, které je zkráceným názvem města Rakovník. Této zkratky použil rakovnický stu-
dentský spolek milovníků moderního umění v titulu edice zahájené českým překladem básně André 
Bretona „L’Air de l’Eau“ (Vzduch vody). Na výtvarné podobě tohoto prvního svazku Edice Ra se podíleli 
Václav Zykmund a Bohdan Lacina, kteří o rok později ilustrovali Máchův „Máj“. Oba se na doporučení 
Karla Teigeho představili na výstavě ve foyeru divadla E. F. Buriana D 37 (spolu s F. Grossem, F. Hudečkem, 
M. Hákem a L. Zívrem), která představovala první veřejné vystoupení nové umělecké generace hlásící 
se k surrealismu. Ta viděla v surrealismu nejen novou uměleckou metodu, ale pojímala ho především 
jako dobrodružství poznání, cestu k odhalení mechanismů psychiky.

Za války se Zykmund a Lacina spřátelili v Brně s básníkem Ludvíkem Kunderou, fotografem Milošem 
Korečkem a následně – opět Teigeho přičiněním – se seznámili s názorově spřízněnými pražskými malíři 
Josefem Istlerem, Otto Mizerou, Václavem Tikalem a se spisovatelem Zdeňkem Lorencem. Fakticky začala 
Skupina Ra existovat až po osvobození výstavní aktivitou a účastí na Mezinárodní konferenci revolučních 
surrealistů v Bruselu. Po roce 1948 však byla její činnost zakázána a jednotliví členové museli ve své tvorbě 
pokračovat solitérně.

Václav Zykmund strhoval svou překypující aktivitou, ponorem do života. Jako Breton a Teige měl dar vyja-
dřovat se různými uměleckými médii: maloval, fotografoval, ilustroval, psal a překládal. Jeho mimořádná 
tvůrčí aktivita čeká ještě na plné docenění.

Posuzovaný obraz „Z cyklu Klínopisný lampář“ je sběratelsky velmi zajímavou položkou, neboť díla Václava 
Zykmunda se na trhu s uměním objevují jen vzácně. Zrcadlí se v něm všechny charakteristické rysy malířo-
va tehdejšího projevu a jeho vnitřního založení. Okolní svět nazíral prizmatem zjitřených, psychicky nadsa-
zených vjemů. Proto se na plátně vyjadřoval prostřednictvím sugestivních deformací a metafor. Ke slovu 
přichází fantastičnost, paradox, tendence k absurdnímu humoru. Základním konstrukčním principem 
posuzovaného obrazu je dynamické prolínání polo-věcných a polo-figurálních tvarů a segmentů, ohrani-
čených razantní obrysovou linií. Pod malířovým štětcem se v rozhoupaném rytmu bohatého kompozičního 
členění rodí surreálný labyrint obrazů – pocitů, inspirovaný básní „Klínopisný lampář“ Ludvíka Kundery. 

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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35 HLOŽNÍK VINCENT 
(1919–1997)

Tragédie
1945
tempera, karton
46 × 64,5 cm (výřez)
sign. PN Hložník 45

65 000 Kč

Vincent Hložník studoval v letech 1937–1942 
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze 
u Josefa Nováka a Františka Kysely. 
Od roku 1958 vyučoval na Vysoké škole 
výtvarných umění v Bratislavě. Mezi jeho 
žáky patřil například Albín Brunovský. 

V době normalizace měl problémy kvůli 
audienci u papeže a musel se stáhnout 
do soukromí. V jeho díle je důležité oso-
bité pojetí expresionismu, které vychází 
ze zkušeností z války, v 60. letech nachází 
specifickou symboliku.

FIRST OPEN  |  MODERNA
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

36 ISTLER JOSEF (1919–2000)

Kompozice
1948
kombinovaná technika, olej, email, karton
40,5 × 27 cm
sign. PD Istler 48

55 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Německo

FIRST OPEN  |  MODERNA

Po roce 1945 se Josef Istler dostává do centra dění – nejen domácího, ale i zahraničního. V roce 1947 
se účastnil například Mezinárodní konference Revolučního surrealismu v Bruselu. Zásluhou tohoto 
hnutí vzniklo umělecko-organizační vření, z něhož vzešlo v roce založení skupiny COBRA, na jejíchž 
výstavách byl Istler zastoupen (i po roce 1948, protože několik Istlerových grafických děl zůstalo 
v zahraničí). Příslušnost Josefa Istlera k hnutí COBRA berou na vědomí zahraniční výstavy s touto 
tematikou podnes. Istler měl názorově ke skupině blízko: i on experimentoval, svobodně se pohy-
boval mezi figurací a abstrakcí, používal spontánní malířské gesto i pevně vymezenou symboliku 
malířského znaku. Přesto Istler, na rozdíl od více extrovertně zaměřené COBRY, zůstával více ve světě 
obracejícího se do nitra (Bez názvu, 1949, Vegetace, 1948).

Po roce 1948 byly všechny slibně započaté kontakty se světem zpřetrhány. Nebylo také možné 
pokračovat v aktivitách skupiny Ra. Istler se sbližuje s okruhem Karla Teigeho, po jehož smrti se ini-
ciativy ujímá Vratislav Effenberger (který se skupinou Ra již dříve spolupracoval). Istlerova tvorba 
se v té době stává opět více surrealistickou. Obrazy z dalšího období se posouvají opět směrem 
k abstrahované tvarovosti.

 Ivona Raimanová, Artlist, 2014
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

37 KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)

Vesničtí milenci
1946
olej, plátno
46,5 × 55 cm
sign. LD P. Kotík 46

na rubu číslo díla 14/46, na blindrámu štítek výstavy s popisem a razítkem ČFVU a štítek s popisem

180 000 Kč

FIRST OPEN  |  MODERNA

Posuzovaný obraz je autentickým a kvalitním dílem Pravoslava Kotíka, výrazného představitele české 
moderny, umělce, jehož figurální malba odráží „třpyt každodennosti v jeho nejrůznějších fazetách“ 
(M. Pánková). Autorova tvůrčí cesta od dvacátých do šedesátých let byla vyplněna dychtivým 
zájmem o dobově aktuální výtvarné programy. Pravoslav Kotík vždy dokázal pohotově reagovat 
na podněty, které mu svět umění nabízel, a přitom si je plně přizpůsobit k „obrazu svému“. V jednot-
livých fázích své tvorby tak velmi originálně zpracoval podněty sociálního realismu, (neo)klasicismu, 
pozdního kubismu, civilismu čtyřicátých let a dotkl se také, jako jeden z prvních v Československu, 
i poválečné abstrakce. Co však zůstávalo konstantní, byl obsah Kotíkových děl: jeho soustředění 
se na člověka a jeho mnohovrstevnatý příběh. Ten může být zajímavý, všední, dramatický nebo dojí-
mavý, stejně jako autorův. Kotík byl výtvarným komentátorem doby a situací, zobrazoval různorodé 
mezilidské vazby a vztahy. Zajímalo ho prostředí města i vesnice, práce i odpočinku, polohy ústící 
do pohybové ekvilibristiky i civilnější poezie.

Posuzovaný obraz „Vesničtí milenci“ je krásnou a bohatě malířsky rozehranou kompozicí, jejíž motiv 
poskytl sám život. Pravoslav Kotík se tu zcela typicky představuje jako autor fascinovaný výrazem 
lidského gesta, děním a barevnými kontrasty v obraze. Najdeme zde všechny charakteristiky jeho 
pláten čtyřicátých let: z kubismu odvozená stylizace, expresivní vyhrocenost výrazu, kontrastní barev-
né tóny.

Obraz „Vesničtí milenci“ zachycuje neobyčejné setkání přetavené z obyčejnosti, vytěžené z radost-
ného opojení poválečného života. Pravoslav Kotík mistrně využil nejen možnosti výtvarné geometrie, 
ale též grafický akcent zasahující do malířské matérie a jemný ornamentální detail. V tomto obraze, 
nesoucím pečeť citového zaujetí, jednoznačně prokázal své kvality „excelentního vypravěče života“. 

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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38 BĚLOCVĚTOV ANDREJ (1923–1997)

Milenci v horách
1952
olej, vaječná tempera, plátno
95 × 75 cm
sign. PN Bělocvětov 52

přiloženo osvědčení o původu originálu ČFVU č. B 027355, č. protokolu umělecké komise P 1977 
a prodejní list z roku 1972

odborná expertíza PhDr. Rea MIchalová, Ph.D.

650 000 Kč

REPRODUKOVÁNO:

Bělocvětov: 1923-1997, texty D. Brozman, T. Pospiszyl, J. Šrejma, Klatovy – Plzeň – Týnec, 2008,  
sv. 1 – s. 31
monografie Andrej Bělocvětov, Hudba absolutna, Nová tiskárna Pelhřimov, 2016, str. 29 (s chybným 
rozměrem)

FIRST OPEN  |  MODERNA
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Posuzovaný obraz „Milenci v horách“ je autentickým, patrně nejvýznamnějším surrealistickým dílem 
Andreje Bělocvětova, výrazného solitéra českého malířství 2. poloviny 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 narodil roku 1923 v rodině klavírní virtuózky a bohaté-
ho podnikatele 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 přítelem. Od roku 1943 se pravidelně účastnil výstav Umělecké 
Besedy. Po konci druhé světové války byl přijat jako výjimečný 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.

Posuzovaný obraz „Milenci v horách“ je chef-d óeuvrem 
Bělecvětovovy surrealistické tvůrčí linie padesátých let. Jedná 
se o malířsky neobyčejně vybroušenou práci, plnou osob-
ní symboliky. Je výsledkem ročního pobytu v Krkonoších, 
ve Špindlerově mlýně, kam se mladí manželé Andrej 
a Stanislava Bělocvětovovi přestěhovali kvůli zdravotním pro-
blémům jejich malé dcery Andrejky. Tento pobyt měl bla-
hodárný vliv nejen na zdraví celé rodiny, byl také značně 
inspirující pro autorovo dílo. Posuzovaný obraz patří do širšího 
cyklu „Lesní milenci“, který primárně čerpá ze starořeckého 
příběhu pastýřských milenců Dafnise a Chloé, jejichž mladá 
láska, přes mocné nástrahy osudu, dochází šťastného napl-
nění. Bělocvětov jej transponuje do prostředí úchvatné horské 
scenérie, zaplněné nahodilým setkáním věcí v duchu lautréa-
montovské poetiky. Na skalním výčnělku stojí skříň z malířovy 
domácnosti, v níž visí dvě ryby – respektive, jak napovídá 
název obrazu, dva milenci. Z jedné z ryb zbyla už jen kostra, 

která se hlavou boří do žhavého popela na dně skříně. Autorova dcera si z vyprávění vybavovala, že stej-
ný šuplík ji sloužil jako dětská postýlka. Skříň drží v pařátech mohutný dravec, z jehož těla vidíme jen trup. 
Jedná se opět o autobiografický motiv – Bělocvětov ve čtyřicátých letech choval určitý čas ve svém bytě 
v Maiselově ulici výra, kterého zachránil.

Posuzovaný obraz „Milenci v horách“ fascinuje svými intimními obsahy a technicky mistrným, veristickým 
způsobem malby, eliminujícím viditelný tah štětce. 

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.



50. léta

TRASA 54
Jitka a Květa Válovy, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Zdena Fibichová

Skupina Trasa 54 byla spojena s generací, která prožila mládí za druhé světové války. Na znovuotevřené 
vysoké školy nastupovala po roce 1945, ale její následný individuální rozvoj byl přerušen v roce 1948 úno-
rovým převratem. Trasa byla složena převážně ze studentů pražské UMPRUM z ateliéru monumentální 
malby Emila Filly a ze studentů sochařského ateliéru Josefa Wagnera. Počátky jejich neoficiálních schůzek 
se datují do roku 1954. „Trasisté“ se v prosinci tohoto roku setkali v ateliéru Čestmíra Kafky, významného 
absolventa zlínské Školy umění a v dubnu roku následujícího proběhla na stejném místě neoficiální kon-
frontační výstava. Akce neměla jednotící program, její účastníky ovšem spojovala snaha vymezit se vůči 
socialistickému realismu, vůči souboru mimouměleckých výnosů, které svazovaly individuální tvorbu. 
Prostřednictvím těchto sešlostí se postupně formovalo složení skupiny, ve které se časem vystřídali malíři 
Čestmír Kafka, Eva Burešová, Věra Heřmanská, Olga Čechová, Karel Vaca, Dalibor Matouš, Václav Menčík, 
Vladimír Jarcovják, Jitka Válová a Květa Válová a sochaři Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Zdena Fibichová, 
Zdeněk Šimek a Vladimír Preclík.

Jednotlivé členy do jisté míry pojil společný inspirační zdroj v podobě pozdního díla Fernanda Légera. 
Přebírali od něj konstruktivní uspořádání obrazu a svébytnost pevné formy, podtržené černou konturou. 
Tím se zároveň vymezovali vůči rozbředlým formám a sentimentalismu dobového oficiálního umění. Přesto 
skupina neměla žádný pozitivně orientovaný program a jednotliví členové se shodovali zejména ve sta-
novisku zmíněné negace. Toto vymezení bylo formulované i v textu katalogu jejich první veřejné výstavy 
v roce 1957, pod kterým byl podepsán teoretik Arsén Pohribný. Ten však skupinu záhy opustil a na jeho místo 
nastoupili Eva Petrová a Luděk Novák. V roce 1959 skupina poprvé vystavovala i se sochaři v galerii Mladá 
fronta v Praze a souběžně v galerii Cypriána Majerníka v Bratislavě. Obě přehlídky vyvolaly značnou nevoli 
oficiální kritiky, zejména sochy, z nichž některé musely být z bratislavské výstavy odstraněny. V 60. letech 
se jednotlivé osobnosti Trasy soustředí především na rozvoj vlastních individuálních programů a naplňují 
tak význam názvu skupiny, jak ho chápala Eva Petrová. Podle ní je Trasa cestou, na které se lidé setkávají 
a zase rozcházejí, aniž by muselo docházet ke konfliktům. Příslušnost ke skupině tak nikoho nepoutala. 
Trasa se stala součástí Bloku tvůrčích skupin, který představoval jistou alternativní platformu k oficiálnímu 
Svazu československých výtvarných umělců a její členové se sešli na společných výstavách ještě několi-
krát. Skupina ovšem nepřežila společenské změny, které přišly po okupaci v roce 1968 a v roce1970 zanikla. 
Zanechala po sobě ovšem několik vyzrálých uměleckých osobností, které budou tvořit páteř českého 
umění i v následujících letech. 
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39 KMENTOVÁ EVA (1928–1980)

Prsty
1974
cínová plaketa
38,5 × 38,5 cm
zezadu Eva Kmentová 74

32 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Německo

Málokdo dokázal se sochou zacházet tak volně, jako právě Eva Kmentová. Obdivuhodná 
je autorčina reflexe zdánlivě všedních věcí, které v jejím podání ožívají, protože je pak můžeme 
vnímat ve zcela nečekaných vztazích. Důležité pro ni bylo vyjádření gestem nebo postojem figury. 
Nenápadně a střídmě naznačila víc, než bychom si jinak uměli představit. Připomněla tak způso-
bem, že mohou dosáhnout co nejobecnější platnosti v nejrůznějších souvislostech. Do její tvorby 
se promítá také věčné opakování přírodních procesů sahajících od zrození či klíčení přes růst až po 
zánik. Zmnožováním detailů, stejně jako otiskováním částí lidského těla, se její poetika dotkla evrop-
ského nového realismu. 

Důležité pro ni bylo experimentování s různými materiály a technickými postupy, v nichž se přiblížila 
některým dalším významným osobnostem. Například Ladislavu Novákovi svou sérií papírových růží, 
Jiřímu Kolářovi tématem motýlů nebo jablek. Formou se Eva Kmentová pohybovala v širokém rozpětí 
od figurace až k minimalistickému cítění, kdy dospěla k nejjednodušším geometrickým tvarům, jako 
je krychle nebo válec. Vždycky však byly spojené s živou strukturou, vznikající sestavováním objektů 
z takřka stejných a přesto aspoň trochu odlišných prvků.

 Jiří Machalický

FIRST OPEN  |  TRASA 54
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40 KAFKA ČESTMÍR (1922–1988)

Kniha
1979
kombinovaná technika, koláž, asambláž, provaz, karton
59,5 × 84 cm
sign. PD Č. Kafka 79

32 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Německo

Počátky tvorby Čestmíra Kafky jsou spojeny se Školou umění ve Zlíně v atmosféře války a s totálním 
nasazením. Vůdčí osobností školy byl sochař Vincenc Makovský, jehož tvorba se rozvíjela v blízkosti 
surrealismu v poloze, která byla blízká i Kafkovi – uvolněná snová imaginace tu byla propojena 
s fragmenty skutečnosti. Zároveň měly Kafkovy zlínské kresby jistou deníkovou podobu svou úzkost-
ností nebo erotičností.

Toto spojení se znovu ozve v polovině 70. let v umělcových asamblážích cyklu Malý soukromý deník. 
Co ale zůstává trvale přítomno a v přímé podobě vstupuje do jeho malířské tvorby, koláží či asam-
bláží, je zvýšená pozornost k realitě, byť hlavně v její podobě nálezů, zbytků atd. Objevují se v jeho 
bílých obrazech jako náznaky zvláštních architektur nebo geometrických tvarů, jako fragmenty 
měřitelného světa, objevují se v jeho kolážích propojujících hrubým způsobem syrové materiály, 
které jeho tvorbu staví do blízkosti arte povera. Tyto fragmenty se někdy dostávají znovu do polohy 
blízké deníku, jsou komentářem, konceptem.

Závěr jeho tvorby tvoří citově založený cyklus Hmoty, asambláže tvořené ze suché trávy, popela, 
kořenů, kladených na podloží měkkého materiálu a upozorňujících na sebe jako na něco, kde jed-
noduchost a její výmluvnost nelze už podřídit žádnému dalšímu záměru.

 Jan Rous, 2008

FIRST OPEN  |  TRASA 54
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

41 PRECLÍK VLADIMÍR (1929–2008)

Starých časů vzpomínati
1981
dřevěná plastika, kolorováno
v. 39 cm
sign. na plintě V. Preclík 81

24 000 Kč

REPRODUKOVÁNO:

monografie Vladimír Preclík, Igor Zhoř, vydal Kant 1995, str. 123, č. 76

Klíčem k Preclíkovu cyklu Vlastnosti a Výzvy je repertoár názvů, 
jimiž je sochař označil. Většinu tvoří archaicky znějící sloves-
né infinitivy jako 
kráčeti, starati se, 
obdivovati, vzpo-
mínati apod. Jim 
v soše odpovídají 
vizuální a haptické situace, navozené a zprostředkované znako-
vými, převážně nefigurativními formami. Autor použil polymate-
riálových asambláží, jež se vyznačují čímsi elementárně přírod-
ním, co má rysy magického a totemického. Dokládá to pestrá 
barevnost a polepování dřeva textilem, kůží, tapetami, která 
v nás vytváří naléhavý pocit díla se dotknout.

Na cyklu Vlastností a Výzev pracoval Preclík v letech 1979–81 
a v posledním roce je vystavil na basilejském veletrhu ART ´81. 

FIRST OPEN  |  TRASA 54
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42 ZOUBEK OLBRAM 
(1926–2017)

Jan Palach

olověná plastika
86 × 64,5 cm
sign. nezjištěna

50 000 Kč

Olbram Zoubek byl jeden z nejvýznamnějších 
českých sochařů druhé poloviny 20. století. 
Autor mnoha významných děl, který se zaslou-
žil o rozvoj tuzemské architektonické plastiky 
a svými instalacemi kultivoval veřejný prostor 
mnoha míst v České republice. Vytvořil mimo 
jiné památník obětem komunismu, do pově-
domí široké veřejnosti se zapsal tím, že roku 
1969 sňal posmrtnou masku Jana Palacha, 
v posledních letech Zoubek vytvořil plastiku 
umučeného pátera Josefa Toufara.

„NEŘÍKÁM, ŽE MÁ BÝT 
PŘÍKLADEM, PROTOŽE TAKOVÉ 
HRDINSTVÍ NEUDĚLÁ JEN 
TAK NĚKDO, A JE TO DOBŘE. 
ALE KÉŽ BYCHOM SI TU LAŤKU 
V SOBĚ POSUNULI TROCHU 
VÝŠE SMĚREM K NĚMU.“
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

43 ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)

Múza
1965
cínová plastika
v. 205 cm

220 000 Kč

PROVENIENCE:

roku 1992 zakoupeno v ateliéru autora 

VYSTAVENO:

Groningen 1992

Bonn – Československá ambasáda 1993

FIRST OPEN  |  TRASA 54
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44 ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)

Strážce lidskosti
1. pol. 60. let 20. stol.
olověná plastika
v. 40 cm
sign. nezjištěna

28 000 Kč

FIRST OPEN  |  TRASA 54

Kolem poloviny 60. let se Zoubkův projev ustálil. Dospěl k oso-
bitosti výrazu, která obohatila hodnoty českého sochařství. 
Střídmý patos gest, rozpřažených do prostoru se dostává 
do účinného kontrastu se statutární stavbou figur. Bez ohle-
du na rozdílnost měřítka doložil sochař v těchto plastikách 
smysl pro monumentalitu.

V období tvůrčího osamostatňování se Zoubek začínal sží-
vat se vzory hlubin umělecké 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 nejsil-
něji ho oslovilo dílo Alberta Giacomettiho. Obdivoval stavbu 
jeho figur, modelační principy i emocionalitu projevu.

V dikci Zoubkových symbolů se proměňují osobní představy 
v obecně platná sdělení. Vedle antikou motivovaných remi-
niscencí, jako v případě postav Gey a Stelly, je to průkazněji 
patrné ze Strážců lidskosti. V tísnivé situaci ohrožení je povo-
lal k ochraně ve varovných podobách Prvního a Druhého 
strážce. Nápadnou vertikálu obou figur přetíná horizontála 
rozpřažených rukou. Nakolik nejde o plané gesto napoví-
dá kompoziční příbuznost se symbolem kříže, obrany proti 
zlu. Tvar, zakotvený v tradici, se připodobňoval v Zoubkově 
představě k všeplatnému torzu těla. Významové vrstvy, které 
v sobě nesl, jsou stopami paměti, k níž se umělec odvolává.

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění

REPRODUKOVÁNO:

monografie Olbram Zoubek, str. 68, 
č. 116
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45 VACA KAREL (1919–1989)

Divertimento IV.
1980
olej, překližka
34 × 49 cm
sign. PD Vaca 80, na rubu K. Vaca 1980

na rubu popis díla autorem

32 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Německo

Karel Vaca byl umělec univerzální, svými zájmy 
a tvorbou se pohyboval ve sférách univerzální poe-
zie. Jeho vlastní doménou byl obraz. Ztotožňoval 
se s Ernestem Hemingwayem, že „člověk maluje, 
dokud existuje on sám, barvy a plátno.“ Obrazem 
nacházel a utvrzoval, co by se ztratilo v čase.

Řadu obrazů z 80. let nazval Divertimento. Jsou 
to výtvarné skladby zkomponované v rozmarném 
duchu jako divertimenta hudební. Mají nejen 
obveselit, ale také odvést jiným směrem, rozptý-
lit. Bezpochyby se jimi odváděl od věcí tíživých. 
Divertimenta Vaca vystavil v roce 1984 v Galerii 55 
v kladenském kulturním domě, kde František Tomík 
podnítil neoficiální výstavy. Vedle Vacovy expozi-
ce zde uspořádal výstavy i dalším členům skupiny 
Trasa, kteří se pak scházeli u sester Válových. O rok 
později měl Vaca výstavu v galerii Fronta, a potom 
se mu otevřela možnost samostatných zahranič-
ních expozic v Luganu nebo v Montpellieru.
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S uměleckou skupinou Šmidrové přichází na českou výtvarnou scénu nový prvek, prvek ovlivněný 
hnutím dada, prvek vtipu a recese, často posunutý na hranici trapnosti, prvek zažitý pod pojmem česká 
groteska. Aktivita skupiny, často agresivně útočící na vnímání lidí, byla vesměs namířena proti obecnějším 
společenským konvencím, více než třeba proti politickému ovzduší doby. Hlásali svou averzi k průměru 
a k všednosti. Svou činností, odehrávající se často na pokraji výtržnosti, se snažili narušit stereotypní šeď 
Prahy 50. let.

Skupina vznikla v polovině páté dekády z iniciativy dvou spolužáků z AVU, Jana Koblasy a Karla Nepraše, 
ke kterým se záhy připojili Bedřich Dlouhý, Jaroslav Vožniak a skladatel Rudolf Komorous. Už od počátku 
se vyjadřovali na dobové poměry velmi netradičně, prostřednictvím nejrůznějších akcí, které z dnešního 
pohledu můžeme vnímat jako jakési proto-happeningy. Jejich činnost odstartovala jednodenní výstava-
akce s názvem Malmuzherciáda (malíři-muzikanti-herci), která v roce 1954 proběhla v bývalé modlitebně 
v Londýnské ulici v Praze na Vinohradech. Byla připravena studenty AVU a AMU a představovala jejich 
improvizovaná díla, zejména kolektivní objekt A hvězdy září. Provedena byla i skladba Eine kleine 
Dadamusik, při které se vedle smyčcového kvarteta uplatnily i konkrétní zvuky, jako třeba šoupání židlí, 
nebo šplouchání vody v umyvadle. Její jednotlivé věty zkomponovali skladatelé Jan Klusák, Jan Bedřich 
a Rudolf Komorous. Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš a Jan Koblasa vystavili několik objektů, herci zase přispěli 
přednesem a vyprávěním vtipů. Další významnou akcí Šmidrů byla jednodenní výstava na Střeleckém 
ostrově v roce 1957. Opět šlo o mezioborovou přehlídku, kde zazněly, mimo jiné, i texty Václava Havla. 
Skupina se záměrně snažila co nejvíce vzdálit tomu, co se běžně chápalo pod pojmem výtvarné umění. 
Bylo například založeno recesivní hokejové družstvo Paleta vlasti nebo dechovkový soubor, se kterým 
výtvarníci objížděli nejrůznější akce, končící většinou naprostým fiaskem a trapnými momenty.

Na počátku 60. let jednotliví umělci dokončují svá studia a vydávají se různými směry. Jan Koblasa 
se seznamuje s Mikulášem Medkem a odchází do „vážnějšího“ prostředí informelu, Karel Nepraš se snažil 
pokračovat ve šmidřím duchu založením Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu a i další členové 
se věnují přednostně svým osobním programům. Přesto se Šmidrové ještě několikrát sejdou na společných 
výstavách, podporováni teoretikem Janem Křížem. Ten v souvislosti s jejich tvorbou definuje tzv. estetiku 
divnosti, která by se dala definovat jako jakýsi postsurrealistický primitivismus, nebo, slovy Jana Koblasy, 
jako expresivní symbolismus. Svou poslední výstavu uskuteční v roce 1968 ve Špálově galerii v Praze. 
Jejich pozvolný rozpad nakonec urychlily nové společenské poměry, nastolené po roce 1968. Když Jan 
Kříž v roce 1970 vydává knihu Šmidrové, je okamžitě zakázána a téměř celý náklad zničen. Znamenalo 
to i symbolickou tečku za skupinou jako takovou.

50. léta

ŠMIDROVÉ
1955
Jan Koblasa, Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš, Aleš Veselý, Jaroslav Vožniak
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46 NEPRAŠ KAREL (1932–2002)

Sedící císař / ze série Egypt – Giacometti – Nepraš
1999
bronz, litina, trubky
v. 66 cm
sign. nezjištěna

290 000 Kč

REPRODUKOVÁNO:

katalog výstavy Karel Nepraš – Sedící – Stojící – Kráčející, Gema Art, 2002, str. 38

Karel Nepraš se od poloviny 50. let spojil s malířem Bedřichem Dlouhým, sochařem Janem Koblasou 
a skladatelem Rudolfem Komorousem a spolu s Jaroslavem Vožniakem vytvořili skupinu Šmidrové. 
Její členové byli ovlivněni dadaistickým a surrealistickým cítěním. O něco později se stal Nepraš 
jedním z průkopníků nové figurace. Do jeho projevu proniklo groteskní cítění a zrcadlila se v něm 
absurdita doby. Stal se členem slavné Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, která vznikla před 
polovinou šedesátých let.

Pro jeho tvorbu jsou nejpříznačnější instalační materiály, které kombinoval s neuvěřitelnou vynalé-
zavostí a nápaditostí. Neprašova tvorba je cele zaměřena k figuře jako k nositeli výrazu existence. 
Od počátku je determinovaná jejím přijetím jako absurdity.

Umělec se pohyboval od expresivně laděných figur (Fontána s výlevkou, 1987) až po minimalisticky 
strohé postavy (Sedící císař, 1999).
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47 VESELÝ ALEŠ
(1935–2015)

Bez názvu
1989
kombinovaná technika, karton
61 × 87 cm
sign. PN Aleš Veselý 89

45 000 Kč

Aleš Veselý se od většiny svých 
současníků odlišuje jedním 
zvláštním rysem – je jím jeho vel-
korysý záběr prostoru. Díla směřu-
jí k takřka architektonickému roz-
měru, jejich hmotnost je zkrušující 
a závratná, a tím podtrhuje naši 
vlastní křehkost.

V roce 1989 maluje série vol-
ných kreseb (většinou nazvaných 
Světlo a tma nebo Počátek). 
Tématem je vzájemné působe-
ní primárních kosmických sil. 
Typické pro tyto práce je maxi-
mální oproštění od vyjadřova-
cích prostředků. Jeho kyvadla, 
kružidla či závaží se odpoutáva-
jí od tíživé existenciální temati-
ky spjaté s dobou svého vzniku 
směrem k hlubším archetypálním 
obsahům.

Jeho objekty jsou např. ve sbír-
kách Guggenheimova muzea 
v New Yorku, v Centre Pompidou 
v Paříži, v Galerii Uffizi ve Florencii 
či v Olympijském parku v Soulu.
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48 KOBLASA JAN (1932–2017)

Zestárlý punk
1984
dřevěná plastika, asambláž, kov, polychromie
v. 65 cm
sign. zespodu monogram K 84

150 000 Kč

VYSTAVENO:

Jan Koblasa a Sonya Jakuschewa, Topičův salon, 2014–2015
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49 VOŽNIAK JAROSLAV (1933–2005)

Bez názvu – ze série Pocta Polockovi

1992
lité laky, dřevěná deska
180 × 120 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 1992

55 000 Kč

PROVENIENCE:

z majetku rodiny autora

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, kte-
rou jejich teoretik Jan Kříž definoval jako „zvláštní 
formu posurrealistického symbolismu, proměně-
nou v nástroj bdělé imaginace ve službách niter-
ných vizí i kritického vyrovnávání se společenskou 
realitou.“

Jaroslav Vožniak patří bezesporu k nejvýznamněj-
ším protagonistům českého umění šedesátých let. 
Originálním způsobem dokázal propojit surrealis-
tická východiska s dobovým pop-artem a hype-
rrealismem. Vožniakova tvorba tak odrážela nejen 
iracionální, panoptikální klima tehdejšího českého 
společensko-politického jeviště, ale vůbec i gro-
tesknost rodící se globální společnosti, spějící svou 
tržní ekonomikou do situace, v níž se nacházíme 
dnes.
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50. léta

UB 12
1958
Václav Boštík, Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Alena Kučerová, Vladimíra a Věra Janouškovi, 
Jiří John, Daisi Mrázková

Počátky uměleckého spolku UB 12 jsou spojené s osobností Václava Bartovského, malíře o generaci star-
šího než jeho skupinoví kolegové, jenž prošel vrcholem své tvorby už ve čtyřicátých letech. Kolem roku 
1950 se začal stýkat s mladými umělci, které pravidelně vítal ve svém ateliéru. Mezi ně v počáteční fázi 
patřili Václav Boštík, Jiří Mrázek, Stanislav Kolíbal, Jiří John a Adriena Šimotová. K první výstavní konfron-
taci došlo v ateliéru Václava Boštíka v roce 1953, v roce 1957 následovala výstava některých budoucích 
členů v Alšově síni umělecké besedy pod názvem Výstava pěti. Účastnili se jí Jiří John, Adriena Šimotová, 
Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická a František Burant. Samotná skupina byla oficiálně založena až v roce 
1959, takže první výstava UB 12 se ve skutečnosti konala teprve v roce 1962 v Galerii československého 
spisovatele. Posmrtně zde byly vystaveny i práce Václava Bartovského, který o rok dříve zemřel. Teoretikem 
skupiny se stal Jiří Šetlík, později se připojuje i Jaromír Zemina.

Jak už vyplývá z názvu UB 12, významnou platformou pro skupinu byla Umělecká beseda, k jejímž předvá-
lečným ideálům tolerance k různým tvůrčím názorům se sdružení hlásilo. Nezformulovalo proto ani žádný 
výtvarný program a podporovalo nejrůznější výtvarné projevy. Objevili se zde jak zástupci nové figurace 
(Adriena Šimotová, Věra Janoušková, Alena Kučerová, Vladimír Janoušek), tak zástupci tvorby zcela 
abstraktní (Václav Boštík) nebo autoři se silným vztahem ke krajině (Jiří John, Jiří Mrázek). Číslo 12 mělo 
udávat počet členů, ten se ale často měnil a téměř nikdy se na tomto čísle neustálil. Skupina v šedesátých 
letech uspořádala ještě tři výstavy, v roce 1964 v Nové síni v Praze a v Oblastní galerii moderního umění 
v Gottwaldově a o rok později v Domě umění města Brna. Brněnská výstava byla poslední a zároveň nej-
rozsáhlejší. V roce 1970, kdy byly rozpuštěny veškeré umělecké spolky, se členové UB 12 rozhodli, že nemá 
smysl pokračovat v ilegalitě a skupinu rozpustili. Nadále se ovšem scházeli a udržovali přátelské vazby.
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50 ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)

Hlava
2002
vrstvený papír, frotáž, proškrabávaná kresba, perforace
36 × 32 cm
sign. PD A. Šimotová 2002

150 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění, Praha

Celou její tvorbou prostupuje hluboký zájem o člověka, síť vztahů a symboliku lidského těla, směřuje 
do nitra člověka. Opustila klasickou malířskou techniku a různými technikami zpracovávala papír 
a textil.

Upoutala na sebe pozornost svou svéráznou uměleckou technikou, která spočívá v mačkání, proře-
závání a vrstvení papíru. Tímto vznikala díla s otisky dlaní, chodidel, tváří nebo celého těla. Po celý 
život se snažila vytvářet nové techniky a postupy a přispívala tím k oživení české výtvarné scény.

Od roku 1960 byla členkou skupiny UB 12, která byla obdobou euroamerického hnutí Nová figurace 
a rovněž byla členkou uměleckého seskupení Skupiny G7. Její obrazy jsou vidět ve sbírkách např. 
v Tokiu, Washingtonu, Paříži, Stockholmu a na mnoha českých výstavách.
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51 JANOUŠKOVÁ VĚRA (1922–2010)

Barevný terč
1965
ohýbaný a svařovaný smaltovaný plech
54 × 54 cm
sign. na rubu V. Janoušková 1965

180 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Praha

Na první pohled se zdá, že české umění má mnohé styčné body s anglickým i americkým 
pop-artem. Podobnost je jen vnější, protože situace u nás a v západních demokraciích byla 
po všech stránkách rozdílná. V rozhovoru s Věrou Janouškovou z roku 1965 se Jiří Šetlík zmiňuje, 
že její práci označil za popartistickou Adolf Hoffmeister a že jeho vyjádření nebylo dost přes-
né. Sochařka odpovídá: „Myslím, že skutečně nedělám pop-art. Rauschenberg o pop-artu 
řekl, že vznikl z přebytku. To jistě není náš případ.” Česká ironie, nadsázka a humor měly naprosto 
odlišná východiska, navazovaly spíš na meziválečné dadaistické tendence.

Mnohé sochy působí křehce, bezbranně a zranitelně, navazují na odkaz symbolistických tendencí, 
k tajuplným dřevořezům Josefa Váchala, připomínají pohanské bůžky.

V první polovině šedesátých let začala Věra Janoušková vytvářet smalty. Nejdříve spojováním pati-
novanou sádrou a potom svařováním částí starých nepoužitelných předmětů – hrnců, umyvadel, 
ploten, rour, sběraček či konví. Střihá a řeže plechy, svařuje a „stehuje”, spojuje různé prvky, zpraco-
vává je plamenem, zdrsňuje povrch, využívá možnosti barevných kontrastů. Odložené předměty 
získávají nový smysl.

Smaltované objekty jsou snad to nejtypičtější, co Věra Janoušková současnému umění přinesla.
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52 KUČEROVÁ ALENA (1935)

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

na rubu název díla autorkou

140 000 Kč

FIRST OPEN  |  UB 12

Světoznámá grafička a výtvarnice Alena Kučerová se narodila 28. dubna 1935. Od třinácti let žila 
jen se svou maminkou v bytě na pražských Vinohradech. Otec se pohyboval v ilegalitě. Zatčen byl 
v roce 1953 a jako agent-chodec si u soudu vyslechl trest smrti, který byl později změněn na doživotí. 
Krátce po tatínkovi putovala do vězení i maminka. Alena Kučerová tak celé dva roky žila sama bez 
rodičů jen s mladším bratrem Josefem. Už jako malá kreslila koně v pohybu. Jednu takovou čtvrtku 
předložila v roce 1953 při zkoušce na Vyšší uměleckoprůmyslovou školu.

V roce 1996 musela opustit ateliér v pražské Řásnovce. V tvorbě pokračovala, ale grafiku definitiv-
ně opustila. Nově začala tvořit dřevěné desky s lineárními motivy ze zatlučených hřebíčků různých 
velikostí. K deskám autorka vyráběla i originální rámy z prken nebo větviček. V posledních letech 
Alena Kučerová tvoří dřevěné reliéfy z nalezených větviček, které lakuje výraznými barvami. A vrátila 
se i k perforování. Jen kvůli fyzické námaze už nepropichuje tvrdý plech, ale silný papírový karton.

Díla Aleny Kučerové lze najít ve sbírkách těch největších světových galerií – v Muzeu moderního 
umění v New Yorku, Stedelijk Museu v Amsterdamu, Centre Georges Pompidou v Paříži nebo v praž-
ské Národní galerii.

PRACUJI, KDYŽ SE MI OBJEVÍ ODPOVĚĎ 
NA TAKOVOUTO OTÁZKU:  
CO STOJÍ ZA TO? CO JE NEJNUTNĚJŠÍ?  
ODPOVĚĎ MŮŽE ZNÍT:  
RADOST Z UZDRAVENÍ, LET PTÁKA, NEBO BLATNÍK. 
PROBLÉM JE NAJÍT CHVÍLI NA TAKOVOU OTÁZKU.

PROVENIENCE:

významná sbírka moderního umění, 
Brno
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60. léta

KONFRONTACE
Vladimír Boudník, Mikuláš Medek, Josef Istler, Jan Koblasa, Aleš Veselý, Jiří Valenta, Robert Piesen, 
Jiří Kolář, Hugo Demartini, Karel Malich

Konfrontace (16. 3. a 30. 10. 1960) – stimulem k abstrakci byl vývoj světové abstrakce. Rozšíření nefigurativní 
tvorby bylo mimo jiné i výrazem nekonformního postoje vůči politickému tlaku, odtud dvě neoficiální neve-
řejné konfrontační ateliérové výstavy. Vše probíhalo na základě přátelství a názorové blízkosti, jako akce 
undergroundu, a to v ateliérech Jiřího Valenty a Aleše Veselého. Iniciátorem byl Jan Koblasa.

Všechny spojovalo velice podobné prožívání životních pocitů i nefigurativní, expresivně a existenciálně 
vypjatá malba, malba gestická, informel, lyrická abstrakce, tašismus, abstraktní expresionismus – tvrdá 
brutální abstrakce, syrové hmoty netradičních materiálů a nekonvenční postupy. Pojem strukturální 
abstrakce vznikl na počátku 60. let v okruhu konfrontací a je pravděpodobně inspirován Boudníkovým 
objevem strukturální grafiky: jeho obrazy-objekty vznikaly zpracováním nejrůznějších předmětů a hmot 
jako plechů, dřev, textilií, písků, papírů, provázků, hřebů, drátů. Některé materiály zůstaly záměrně nezpra-
covány, aby působily svoji syrovostí – odtud těžké hmoty, temná barevnost, materiálová destrukce, exprese. 
Převažovala díla projevující se v úsilí o úplné, pečlivé zaplnění obrazu – horror vacui, tedy strach z prázd-
noty. Šlo o bolestnou meditaci o nespravedlnosti páchané na nevinných obětech. Byl zdůrazňován obsah 
děl. Díla, která zde účastníci vystavili, působila téměř jednotným dojmem – monochromní barevnost (okry, 
šedé, černé a hnědé tóny).

V roce 1961 tedy vzniká skupina Konfrontace, jejímiž teoretiky František Šmejkal, Jan Kříž, Bohumil Mráz 
a umělci Medek, Piesen, Koblasa, Istler, Kotík, Boudník, Valenta,Veselý, Demartini, Kolář, Kolářová, Malich. 
Konfrontace daly podnět k vzepětí informálního umění, též to souviselo s krizí starých výtvarných koncepcí, 
které již nebyly s to vyjádřit současný životní pocit.
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KONFRONTACE

53 MEDEK MIKULÁŠ
(1926–1974)

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

na rubu název díla autorem

5 500 000 Kč

PROVENIENCE:

do roku 1981 sbírka J. Šebelky

po roce 1981 v majetku významného 
pražského malíře
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Ze tří základních funkcí malby, zobrazovací, výrazové a apelativní, klade Medek v tomto období důraz 
na poslední dvě. Předmětem zobrazení se stává sama zpracovaná barevná hmota, později přesně 
na plošné centimetry měřená, destruovaná dekalkováním, rytím a perforováním a transcendovaná 
v barevné záření. Umělecká představa pronikla přímo do malířské hmoty a jako barevné záření apeluje 
na diváka.

Je poněkud paradoxní, že Medek v tomto období byl chápán jako náš nejvyhraněnější abstraktivista 
či nefigurativní malíř, jemuž jde především o bezprostřední výraz pocitů, vytěžených z pokud možno nej-
hlubších vrstev lidského nevědomí. Do té míry představovalo informelní umění, tachismus a action painting 
na počátku šedesátých let nejvyšší stupeň aktuálnosti. Samozřejmě v Medkově díle jde také o vyjádření 
pocitů, a to vždy velmi reálných a konkrétních, které lze určitě pojmenovat, ale přitom nelze ignorovat jeho 
myšlenkovou a fantazijní složku. Informel nepochybně na Medka od konce padesátých let působil, ovšem 
spolu s jinými tendencemi „jiného umění“, vždy například dával přednost Dubuffetovi a Tàpiesovi před 
Mathieuem.

„Můžete mi jmenovat nějaké jiné barvy, kromě bílé a černé, které by ještě existovaly? Zelená, hnědá, 
to jsou splácaniny, špíny. Červená a modrá jsou jediné barvy, které existují jako absolutní. Já jsem přidal 
po dlouhých úvahách k modré a červené zlatou. Barvy jsou dokonalé z kovu – modrá ze železa a stříbra, 
červená ze zlata. Všechny ostatní barvy jsou sloučeniny.“

Z „Velmi volného rozhovoru s Mikulášem Medkem“, 18. 9. 1967, Tvář
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54 MÁLEK ANTONÍN (1937)

Dveře, které nikam 
nevedou
1969
olej, vrypy, sololit
91 × 64 cm
sign. UD Málek V. 69, na rubu na štítku Antonín 
Málek

na rubu autorský štítek s názvem

60 000 Kč

Antonín Málek vstoupil do povědomí odbor-
níků a uměnímilovné veřejnosti jako jeden 
z představitelů českého informelu. Jeho 
jméno je spojeno s účastí na neveřejných 
Konfrontacích z roku 1960, kde patřil mezi 
mladší generaci. Se stejnou samozřejmostí 
bývá chápán jako neopomenutelná součást 
českého umění 60. let, a to až do roku 1968, kdy 
své přímé působení na české scéně přerušil 
odchodem do exilu.

Existenciální témata, problematika lidské pod-
staty, duševna a psychiky, sledoval léta v téma-
tech figury a portrétu. Léta emigrace, strávená 
ve Švédsku a poté v Německu, kde Málek 
působí dodnes, zůstávají bohužel tak trochu 
skryta pod rouškou tajemství. Přesto celá jeho 
složitá, rozsáhlá a mnohačetná tvorba před-
stavuje podstatnou součást českého pová-
lečného umění a Antonín Málek je právem 
počítán mezi podstatné představitele českého 
umění druhé poloviny 20. století. 
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55 BOUDNÍK VLADIMÍR 
(1924–1968)

Pták
1968
monotyp
50,5 × 36 cm
sign. D V. Boudník 68 - 6.

45 000 Kč

Vladimír Boudník má v kontextu české moder-
ní grafiky poválečného období zakladatelský 
význam. Tento nekonformní umělec zasvětil 
svůj život realizaci humanistické vize „uměním 
spasit svět“. Vsadil vše na absolutizaci vizuální 
asociace, kterou apeloval na myšlení lidí. Věřil, 
že odhalení schopnosti umělecké kreativity 
u každého jedince povede k pozitivnějšímu 
přístupu k životu a k načerpání sil k zásadní 
přeměně světa.

Tyto ideje formuloval na přelomu čtyřicátých 
a padesátých let v explosionalismu, umělec-
kém směru, který sám vytvořil a jehož byl jedi-
ným skutečným realizátorem.

 Hana Larvová
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56 BOUDNÍK VLADIMÍR (1924–1968)

Variace na Roschachovy testy
1967
linoleová matrice
35 × 50 cm
sign. na rubu Vladimír Boudník 1968, LN 12. II. 1967

170 000 Kč

Rorschachův projektivní test pro Boudníka znamenal daleko víc než jen potvrzení jeho vlastních myš-
lenek, byl pro něj i určitým zadostiučiněním v době zesměšňování a nepochopení ze strany přátel 
a oficiálních kulturních institucí, které se pokoušel seznámit se svým uměleckým směrem – explosio-
nalismem, jenž se zakládal na stejném principu jako Rorschachův test.
 
Boudník se s Rorschachovými symetrickými formami vyrovnává i umělecky. Jsou to především jeho 
práce na papíře patřící do cyklu Corpus delicti z let 1956–1957, ve kterých vytváří přehnutím papí-
ru s barvou symetrické skvrny. Později pak převádí Rorschacha i do grafiky. Práce vznikají v době, 
kdy byl zaměstnán jako arteterapeut na psychiatrické klinice u Stanislava Drvoty. 

V Boudníkově pojetí se tedy nejedná o pouhou nápodobu projektivního testu, ale o jeho uměleckou 
interpretaci.

Matrice Vladimíra Boudníka jsou nesmírně raritní záležitostí a vynikajícím uměleckým předmětem 
dokládajícím postup a systém Boudníkovy práce.

FIRST OPEN  |  KONFRONTACE
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57 JANEČEK OTA (1919–1996)

Balance
1962
olej, plátno
80,5 × 45 cm
sign. LD Janeček 62, na rubu Ota Janeček

na rubu název díla autorem

65 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Německo 
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58 KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)

Pivní korbel
1964
kolážovaný objekt, chiasmáž
v. 20 cm
sign. uvnitř na víčku Jiří Kolář 64, zespodu Jiří Kolář 64

odborná expertiza PhDr. Jiří Machalický

80 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka teoretika výtvarného umění
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59 KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)

Bez názvu
1964
koláž, karton
29 × 23 cm
sign. PD monogram JK 64

29 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Německo 
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60 MALICH KAREL (1924)

Dráty
1970
přípravná kresba, ruční papír
48 × 62,5 cm
sign. na rubu K. Malich 1970

na rubu dedikace autorem (dar významnému sběrateli od Karla Malicha)

95 000 Kč

MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART KONFRONTACE  |  FIRST OPEN
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61 SKLENÁŘ ZDENĚK (1910–1986)

Apollinaire
olej, malířská lepenka
26,5 × 22,5 cm
sign. UD Sklenář, UD na autorské podložce Sklenář

pravost potvrzena znalcem díla Zdeňkem Sklenářem, synovcem autora

280 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka novináře, překladatele a spisovatele Ladislava Porjese
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Posuzovaný obraz „Guillaume Apollinaire“ je autentickým, rafinovaně dokonalým dílem Zdeňka Sklenáře, 
autora, jehož tvorba patří k nejosobitějším výtvarným projevům v českém umění od konce třicátých 
let dvacátého století. Výtvarný cit a zájem o nové výtvarné techniky představovaly zásadní impulzy 
jeho práce. Sklenář byl jedním z mála umělců, u nichž malba, kresba a grafika koexistovaly paralel-
ně. Niterným založením romantik, otevírající svým dílem průhledy do kouzelného světa snu a nevšední 
krásy. Díla Zdeňka Sklenáře byla zařazena do proudu imaginativního umění, přesvědčivě vymezeného 
dr. Františkem Šmejkalem, a lze je považovat za jeden z nejvýznamnějších projevů této tendence v čes-
kém moderním umění.

Autorův kreativní svět byl od počátku tak vyhraněný, že se nepřipojil k žádné umělecké skupině. Nezávisle 
na jakýchkoli programech usiloval „kultivovat svůj pohled k výrazu co nejindividuálnějšímu“. Již nejranější 
díla se vyznačovala typickými rysy, později rozvíjenými – výraznou imaginativností, smyslem pro bizarní 
krásu a dynamičnost, neobyčejnou tvarovou fantazií. 

Čtyřicátá léta znamenala pro Zdeňka Sklenáře období krystalizace vlastního výrazu, v obrazech a kres-
bách nalézáme několik výtvarných poloh, v nichž se reflektuje inspirace lyrickým a imaginativním 
kubismem, artificialismem a výtvarnou poetikou Maxe Ernsta. V cyklu „Umělé květiny“ (1943-1946) nekon-
venčním způsobem zpracoval téma květinového zátiší (ztvárňoval podivuhodné tvary uvadajících květin 
i květin neskutečných). Po dvou pobytech v Paříži (1946, 1947) se tato imaginativní flóra přestěhovala 
na hlavy fantomatických žen, jejichž podoby jako by vytryskly spíše z autorovy představivosti při četbě 
francouzské symbolistní poezie, než z reálných podob žen z pařížských bulvárů. Koncem čtyřicátých let 
maluje Sklenář soubor „arcimboldovských“ obrazů, v nichž obrys krajiny, stromů či motýla uzavírá drama-
tický propletenec fantastických bytostí. Zásadní zlom v autorově tvorbě znamenal rok 1955, kdy podnikl 
cestu do Číny. Bude to orientální kaligrafie, která vytvoří osnovu jeho abstraktnějších, plošných, složitě vrst-
vených děl s lineární strukturou. Nezávislou cestou tak dospěl k dobově aktuálním tendencím strukturální 
a kaligrafické abstrakce.

Posuzovaný obraz „Guillaume Apollinaire“ je komorním dílem neobyčejného vnějšího i vnitřního bohatství 
ze zmíněného slavného kaligrafického období (od pol. 50. let), kdy se hlavním výrazovým prostředkem 
stává autorovi ornamentálně organizovaná linie, z níž se konfigurují jednotlivé znaky a motivy.

Obraz nadto skvěle dokládá Sklenářův hluboký vztah k poezii, jež se mu stala každodenní potřebou 
a jejímž prostřednictvím si již ve třicátých letech osvojoval nové tvůrčí vidění světa. Tehdy se také ustálil 
okruh básníků, kterým zůstal po celý život věrný a jejichž vliv se zásadním způsobem promítnul do jeho 
tvorby. Hlavní osu Sklenářovy poetické inspirace tvořilo trojhvězdí Mácha – Baudelaire – Apollinaire. Tyto 
osobnosti byly nedílnou součástí jeho osobní mytologie, jeho soukromé hierarchie hodnot. Přistupoval 
k nim jako k mytickým předkům: uctíval je, opřádal je legendou, identifikoval se s nimi, obklopoval 
se jejich díly a skládal jim hold svými portréty.

Podobně jako Apollinaire vyčetl rysy své tváře z achátů kaple Sv. Václava na Pražském hradě, vykresluje 
Sklenář do složitě vrstvených nánosů přeludně barevné matérie fyziognomii svého milovaného básníka. 
Zdeněk Sklenář tu maximálně vyhrotil vztah mezi barvou a kaligraficky cítěnou linií: obě složky jsou pří-
tomny ve své jedinečnosti a svébytnosti, ale zároveň vytvářejí jednotný, náročně propracovaný obrazový 
celek. 

 PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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62 KOTÍK JAN (1916–2002)

Bez názvu
1975
kombinovaná technika, reliéf na dřevěné desce
75 × 75 cm
sign. na rubu Jan Kotík 1975

60 000 Kč

Jan Kotík, jako malíř schopný výrazné intelektuální reflexe byl celoživotně zaujatý tématem podstaty 
uměleckého díla a jeho role ve společnosti. Obrazovou plochu opakovaně transformoval, dochá-
zel k různým variantám malířského objektu. Vytvářel kresby, koláže, zasáhl do sféry užitého umění 
a průmyslového designu, realizoval se v teoretické oblasti. Celek jeho díla tvoří živý proměnný proud, 
založený na metodě transformování daností.

V roce 1969 získal roční stipendium od západoberlínské nadace DAAD, odkud se již zpět do tehdej-
šího Československa nevrátil. Režim tento krok ohodnotil odsouzením k 3 letům vězení za nedovolené 
opuštění republiky. V 53 letech začíná Kotík nový život ve svobodném světě a umělecky zde směřuje 
ke konceptualismu. Pro výrobu svých objektů používá dřevo, provázky, látku, jednoduchou malbu 
uhlem a klasickou malbu se snaží vědomě potlačovat. V polovině sedmdesátých let Jan Kotík pro 
výstavu Ritualizace času v berlínském Amerika-Haus a pro Benátské bienále (1976) realizoval několik 
projektů, představujících možnosti transformativních objektů a jejich sepětí s časem. Později se vrací 
k expresivní malbě a dokonce k figuře. Nejde ovšem o figuru v pravém slova smyslu, ale spíš o tvar 
nebo obrys, připomínající postavu. Autor sám tomu říká pseudofigura. Tyto figury vyrábí ve dvou 
i třídimenzionálním provedení, přičemž rozbíjí klasickou formu obrazu a maluje dělená plátna. 

Na rozdíl od expresivní tvorby, reflektující pozdější tendence je asi nejradikálnějším obdobím jeho 
tvorby období sedmdesátých let. V této době je patrné, že Kotíkovo pojetí barvy doznalo proměny: 
z respektování povahy materiálu vyplynula představa o barvě, jež je jeho součástí … neměla by se 
tudíž na plátno nanášet a pokud ano, mělo by pod ní zůstat patrné. Plátna jsou proto probarvována 
a ponechána ve své pomačkanosti, autor tak záměrně respektuje jejich podstatu a živost. Malíř tak 
aktuálně reagoval na dobové principy arte-povera a minimal-artu.

Ke svému pojetí uměleckého tvůrčího procesu Jan Kotík v roce 1992 ostatně poznamenal: „Mám 
snahu o to, aby byl obraz co nejkonkrétnější …”

VYSTAVOVÁNO:

výstava 70. léta v galerii Petr Žaloudek 2017

muzeum Bochum

zámek Charlottenburg v Berlíně

REPRODUKOVÁNO:

monografie Jan Kotík, vydala v r. 2011

Národní galerie, str. 391, obr. č. 1459

v katalogu výstavy v muzeu Bochum, 
na zámku Charlottenburg v Berlíně 
a v Galerii Petr Žaloudek v Praze
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Nabízený reliéf patří k důležitým, ale také k velmi avantgardním dílům autora. Je v něm rozpoznatelný vliv 
zmíněných západoevropských tendencí a Kotík, jako neobyčejně vnímavý autor zde pracuje jak s minima-
listickým sdělením ve formě jednoduchého rastru na probarveném plátně, tak s elementárními materiály 
v duchu hnutí arte-povera, zde tedy ve formě podkladu z neopracované překližky. Výsledkem tohoto 
zredukovaného přístupu je mimořádně silné dílo, které patří jednoznačně mezi reprezentanty autorovy 
umělecké cesty a bylo proto často vystavováno.

„MÁM SNAHU O TO, ABY BYL OBRAZ CO NEJKONKRÉTNĚJŠÍ.“ JAN KOTÍK 
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63 ISTLER JOSEF (1919–2000)

Vegetace
olej, laky, lepenka
44 × 67,5 cm
sign. PD Istler

145 000 Kč

PROVENIENCE:

význačná sbírka, Německo

Istlerovo dílo fascinuje svým novátorstvím a magickou podmanivostí. Jeho rozkročení mezi surrea-
listickou imaginací, gestickým automatismem, abstrakcí a geometrickými liniemi dodnes přitahuje 
pozornost historiků umění. Istlerovy průkopnické informelní práce ze 40. let patří mezi nemnoho pří-
kladů, kdy české umění spoluvytvářelo aktuální tendence světového umění.

 Petr Mach, Josef Istler v soukromých sbírkách, 2016

Istler neúnavně hledá nové výrazové prostředky, střídá abstraktní čárové konstrukce se stylizovanou 
metaforou vegetace, jako v souboru Vegetace z roku 1948. Istlerovy abstrakce té doby mají silnou 
fantazijně imaginativní složku.
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64 SION ZBYŠEK (1937)

Modrá kompozice
1996
olej, sololit
98 × 124,5 cm
sign. PD Z. Sion 96

120 000 Kč

PROVENIENCE:

významná pražská sbírka

Manýristicky umělecké zpracování groteskních scén 
u Zbyška Siona přesáhlo i do let osmdesátých. V té 
době se ale mění stavba těl monster: na místo rozerva-
ných obrysů dostávají postavy vzezření jakýchsi robo-
tů budovaných z nebiologických materiálů. Zřejmě 
tato tendence vedla Siona během devadesátých let 
k tvorbě abstraktních obrazů. Geometričtěji pojaté 
kruhovité a rourovité tvary někdy kombinuje s expre-
sívně a gesticky malovanou texturou. Toto abstraktní 
intermezzo bylo pro Siona důležité: po roce 2000 spo-
juje svou dosavadní zkušenost v novém cyklu obrazů. 
Znovu se zde objevuje figura (nebo spíš fantaskní 
kreatura) kombinovaná s abstraktní mluvou let dávno 
minulých. Více než počátky českého informelu (spja-
tého s generací Konfrontací) nám tyto jasně barevné 
abstraktní vzorce připomenou dobu „bruselského 
slohu“ konce padesátých let 20. století. Výrazově 
nejsou pozdější Sionovy obrazy tolik expresivně vypja-
té. Dřívější brutalita a naléhavost sdělení mizí. Jako 
by autor letitou zkušeností a možná i vlivem nových 
společenských podmínek dosáhl méně vyhroceného 
postoje k dění kolem sebe.

FIRST OPEN  |  KONFRONTACE
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60. léta

KŘIŽOVATKA / NOVÁ CITLIVOST  
/ KLUB KONKRÉTISTŮ
1963
Jiří a Běla Kolářovi, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald

1967–1971
Dalibor Chatrný, Radoslav Kratina

Skupina Křižovatka představuje jedinečný fenomén na poli českého umění 60. let. Jako první po druhé svě-
tové válce vnáší do lokálního prostředí problematiku geometrické abstrakce a vědecky orientované tvor-
by, označované též jako neokonstruktivismus či konstruktivní tendence. Skupina byla reprezentována tako-
vými předními osobnostmi naší scény, jako byli Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Vladislav Mirvald, Radoslav 
Kratina nebo Jan Kubíček. Teoretické zázemí skupiny zaštiťoval Jiří Padrta. V tomto složení Křižovatka zcela 
jistě reprezentují jeden z vrcholných projevů našeho umění šesté dekády.

Skupina neměla snadný nástup. Musela se vyrovnat zejména se dvěma hlavními problémy. Ten první spo-
číval v tom, že nový styl vstupoval do prostředí, kde silně dominovalo informelní a fantaskně orientované 
umění, zatížené subjektivismem, romantickým cítěním a existencialismem. Nové umění naopak přicházelo 
s jasnou geometrickou formou, objektivním vědeckým přístupem a s pozitivní vírou v budoucnost, založenou 
na spásném technologickém pokroku. K tomu se připojoval i problém druhý, spočívající v historicky velmi 
omezené tradici české geometrické abstrakce. Neokonstruktivismus byl tak nařčen z cizorodosti, v některých 
kruzích byl chápán jako importovaný prvek, který se neslučuje s tradicí českého výtvarného umění. Padrta 
zmírňuje tuto rétoriku a mluví spíše o ne plně rozvinuté tradici, která ovšem měla jisté předpoklady v dílech 
Františka Kupky, Františka Foltýna nebo Jiřího Jelínka. Ani jeden z nich ovšem nedosáhl v českém prostředí 
výraznější reflexe (je příznačné, že Kupkova tvorba byla české veřejnosti souhrnně představena až v roce 
1946). Skupina se proto musela zaštítit i světovými jmény, jakými byli Piet Mondrian a Kazimír Malevič, dále 
německá škola Bauhaus a francouzské skupiny Abstraction-Création a Cercle et Carré.

Křižovatka vznikla v roce 1963 u legendárního „Kolářova stolu“ v pražské kavárně Slavia, pravděpodobně 
z popudu samotného Jiřího Koláře. První výstavu měla o rok později ve Špálově galerii v Praze. K této akci 
vyšel katalog s názvem Konstruktivní tendence, jehož text z pera Jiřího Padrty se stal jakýmsi manifestem 
skupiny, ozřejmující její základní charakteristiky. Druhá výstava se uskutečnila až v roce 1968 pod názvem 
Nová citlivost a proběhla postupně v Brně, Karlových Varech a v pražském Mánesu. Připravena byla Jiřím 
Padrtou, Vlastou Čihákovou Noshiro, Zdeňkem Felixem, Miroslavem Lamačem a Jiřím Padrtou. Tato pře-
hlídka se stala dobově jednou z nejvýznamnějších uměleckých akcí u nás a vedle členů Křižovatky i velké 
množství hostů, včetně například Huga Demartiniho nebo Václava Boštíka. Spojujícím motivem mělo být 
nové vnímání světa jakožto druhé přírody, technické přírody, vytvořené člověkem. Toto téma ovšem nebylo 
u všech osobností zcela přiléhavé a více než cokoliv jiného byla výstava ve výsledku shrnutím nejrůznějších 
tendencí progresivně orientované tvorby. S nástupem normalizace skupina zanikla, zanechala však v čes-
kém umění výraznou stopu, která aktualizovala lokální umění v kontextu širšího hnutí tzv. nových tendencí, 
na západě reprezentovaných například op-artem nebo skupinami ZERO či GRAV.
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65 KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)

Pocta Baudelairovi
1974
oboustranný kolážovaný objekt, 
dřevěná deska
175 × 103 cm
sign. z obou stran J. Kolář 74

420 000 Kč

Jiří Kolář je jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků a autorem mnoha originálních výtvar-
ných technik. Koncem 50. let se postupně rozešel s literaturou („Není třeba mluvit, abychom řekli 
své“), a přestal být existenčně závislý na ideologickém dozoru ve státních nakladatelstvích. Zprvu 
vedl fotografický deník, experimentoval s tzv. konkrétní (předmětnou nebo evidentní) poezií, 
slova nahrazoval objekty nebo obrázky a postupně přešel ke kolážím. Od roku 1963 vystavoval 
v zahraničí a byl zastoupen na řadě prestižních výstav – Between Poetry and Painting, London Inst. 
Contemporary Art, 1965, Dokumenta, Kassel, 1968, X. bienále Sao Paulo, 1969, Expo Ósako, 1970, 
Guggenheimovo muzeum v New Yorku, 1975, 1979, 1985. V roce 1980 přesídlil za stipendijního pobytu 
v Berlíně do Paříže a roku 1984 získal francouzské občanství.

PROVENIENCE:

rakouská sbírka moderního umění, 
Vídeň
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66 GRYGAR MILAN (1926)

Partitura – 12 horizontů
1969
barevný pastel, barevné fixy, karton Schoeller Stern
73 × 51 cm
sign. PD Milan Grygar, LD 1969

180 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Německo 

Významná osobnost nejstarší tvůrčí generace. Narodil se v roce 1926 ve Zvoleně. Po absolvování 
pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové u profesora E. Filly se soustavně zabýval malbou v záti-
ších, která přecházela do nepředmětné barevné kompozice. V roce 1964 vytvořil sérii černobílých 
kreseb na principu vodorovného řazení. Rok 1969 byl pro Grygara jedním ze zlomových roků jeho 
tvorby.

Začal plně rozpracovávat systém partitur a navázal spolupráci i s akustickou laboratoří Ústavu teorie 
a dějin umění Československé akademie věd.

Vytvářel kreslené a barevné partitury přímo určené k hudební interpretaci. Řadu konceptuálních 
partitur z 60. – 70. let, kterými Grygar navázal na akustické kresby, založil na prioritě vizuálního 
grafického záznamu, který byl v zásadě více či méně přesným návodem pro hudební provedení 
a nabízel různé interpretační propozice. Těm odpovídaly i názvy: již zmíněné půdorysné partitury, 
partitury-vzorce, barevné partitury a architektonické partitury, lineární partitury či zvukoplastické 
kresby. Díky grafické notaci Grygar navázal na problém otevřeného díla, jímž se zabývá celé jedno 
křídlo evropské a především americké avantgardy.

Uvedené dílo bylo zakoupeno přímo od autora do významné německé sbírky, ze které se po více 
než čtyřiceti letech vrací zpět do Čech.

FIRST OPEN  |  KŘIŽOVATKA / NOVÁ CITLIVOST
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67 KRATINA RADOSLAV 
(1928–1999)

Panatex
1966
asambláž, písmenkové těstoviny, sololit
59,5 × 22 cm
sign. na rubu Kratina 1966

na rubu popis díla autorem

80 000 Kč

Kratina začínal v roce 1948 jako textilní návrhář. 
Již tehdy využil smysl pro řád v ornamentál-
ních strukturách s optickým efektem. Studium 
na VŠUP v Praze v roce 1957 zakončil úspěšným 
návrhem souboru textilních paneau do inte-
riéru československé restaurace na Expo 58 
v Bruselu. Současně navrhoval dětské hračky, 
dřevěné figurky a varianty papírových kostek 
z vystřihovánek, v nichž uplatnil princip pohy-
bu a proměny.

Od roku 1963 se věnoval výhradně volné tvor-
bě, kterou založil na experimentu jako základ-
ním principu. Nejprve experimentoval v gra-
fice, monotypech a frotážích, které byly věc-
ným průzkumem zákonitostí řádu a náhody, 
a v lettristických grafikách, vytvořených origi-
nálním způsobem přetiskování, ve kterých sle-
doval seriální princip uspořádání. Tehdy reali-
zoval také několik drobných abstraktních sád-
rových objektů v podobě odlitků materiálové 
struktury. Grafice se věnoval paralelně s další 
tvorbou až do roku 1966. V závěru šedesátých 
let ještě vytvořil soubor ručních tisků za pomoci 
improvizovaných tiskátek, který následně využil 
v barevných sítotiscích.
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68 KRATINA RADOSLAV (1928–1999)

Variabil
chromovaná kovová plastika
20 × 36 × 26 cm
sign. nezjištěna

150 000 Kč

PROVENIENCE:

významná sbírka Německo

FIRST OPEN  |  KŘIŽOVATKA / NOVÁ CITLIVOST
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69 HILMAR JIŘÍ (1937)

Geordnetes chaos 
(Objednaný chaos)
1976
papírový reliéf, dřevěná deska, plexi box
101 × 101 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 1976

na rubu popis díla autorem

380 000 Kč

Sochař, malíř a grafik Jiří Hilmar se narodil 
23. 5. 1937 v Hradci Králové, studoval v Praze 
a roku 1967 stál u zrodu prvního Klubu konkre-
tistů. Spoluzakládali ho tehdy Radek Kratina, 
Tomáš Rajlich, Miroslav Vystrčil a teoretik Arsén 
Pohribný.

V šedesátých letech scénu ovládalo infor-
mální umění, ale už tu byl také pop-art, nový 
realismus a tušilo se cosi o italské arte pove-
ra. Hilmarovy optické reliéfy nesou jasnou 
vazbu na minimalistické a zároveň konceptu-
ální hnutí tehdejší doby. Základní myšlenkou 
byl určitý předpoklad, plán, jak bude umělec 
postupovat. A to se příliš nezměnilo ani v dal-
ších tvůrčích etapách, když pracoval se trans-
parentním papírem nebo se dřevem.

Reliéfy jsou z běžně dostupných materiálů, 
ale jsou naprosto precizní. Člověk žasne, kolik 
možností Vám dá čtvercová plocha a skláda-
ný papír. Když použijete papír čistě bílý, vznikne 
monochrom, ale co když je papír nabarvený 
na odvrácené straně ? Takové skryté barvy září 
a vyzařují sice fyzikálně logicky, přesto pro oko 
diváka nečekaně a s velkým napětím.
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70 MIRVALD 
VLADISLAV (1921–2003)

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

85 000 Kč

Kreace Vladislava Mirvalda z konce šedesá-
tých let jsou klasifikovány jako konstruktivistický 
manýrismus, protože v řádu tlumočily nejistotu 
a v principu jeho porušení. Tento rys se v sedm-
desátých a osmdesátých letech dále stupňo-
val. V makrostrukturách, které signují konec 
sedmdesátých let, se libovolně nakupené a až 
nadreálně k sobě stěsnané Undulační válce 
proměňují, pojednány opět islamizujícími kruž-
nicemi protínanými podélnými vrstevnicemi 
válců a tak vytvářejícími jednou pravidelně 
šachovnicová, jindy protáhlá protnutí.

Dílo Vladislava Mirvalda je jistě výpovědí 
o estetických možnostech konstrukce, ale pře-
devším o iluzívnosti vnímání plochy jako pro-
storu, o této zásadní paradoxnosti lidské per-
cepce. 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.
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71 KUBÍČEK JAN (1927)

Série Forma – Akce (Konstanty)
1985
2× akryl, fixativ, plátno
2 ks 95 × 65 cm
sign. oba na rubu Jan Kubíček 1985

na obou na rubu popis díla autorem

550 000 Kč

Malíř a grafik Jan Kubíček patří k úzkému kruhu autorů, kteří zasvětili svou tvorbu racionálnímu 
geometrickému umění. Absolvoval Akademii výtvarných umění v padesátých letech a byl členem 
umělecké skupiny Křižovatka. Kubíček začínal jako krajinář a obdivovatel městské poetiky. Vyvinul 
speciální techniku šablon a prostřednictvím nápisů a znaků v obrazech prošel ojedinělou formou 
lettrismu až ke zcela autonomní geometrii. Od šedesátých let se systematicky zabýval nejrůznějšími 
geometrickými modely, jejichž možnosti a variace zkoumal. Charakteristické pro jeho obrazy a gra-
fiky jsou linie, které zároveň oddělují barevné plochy. Podobně jako Zdeněk Sýkora hledá Kubíček 
možnosti konstrukce náhody. Důsledně však pracuje se základními a tedy danými geometrickými 
elementy, jejichž kombinace jsou nekonečné. Jan Kubíček patří vedle Sýkory, Mirvalda či Grygara 
k nejdůležitějším abstraktním tvůrcům u nás. Jeho díla jsou zastoupena v mnohých českých i zahra-
ničních sbírkách.

Kolem 70. let v Kubíčkově tvorbě začíná nové výrazné období charakterizované uplatňováním 
principu dislokace, který umělec nazývá v rozvinutější podobě Forma-akce. Vypovídá o možnos-
tech proměny uspořádaných tvarů. V jedné části díla je výchozí geometrický tvar, v druhé části 
jeho dislokovaná podoba, která vzniká logickým, systematickým nebo také intuitivním zásahem. 
Odpadáním vznikají dislokace, rozkládáním a posuny provádí autor transformace čtverců či kruhu. 
Je na divákovi, aby sám objevil princip, na jehož základě byl zásah proveden.

Nabízený diptych je svojí čistotou a svěžestí jedním ze základních děl tohoto Kubíčkova období.
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72 SLAVÍK OTAKAR (1931–2010)

Bez názvu

olej, koláž, deska
100 × 74 cm
sign. nezjištěna

80 000 Kč

PROVENIENCE:

zakoupeno na autorově výstavě, Otakar Slavík, Praha, Mánes, 1997

Otakar Slavík zaujímá na své domovské české výtvarné scéně pozici výrazného malíře a živelného 
koloristy. Jeho obrazy charakterizuje expresivní dynamická skladba a reliéfní vrstvy barev stmelené 
do malířské hmoty, jimiž vytvářel na hraně předmětné a abstraktní formy osobitá podobenství a pří-
běhy.

V šedesátých letech se připojil k okruhu skupiny Křižovatka a účastnil se významných výstav tvůrců 
Nové citlivosti (Václav Boštík, Karel Malich, Jiří Kolář, Zdeněk Sýkora aj.), jejichž práce spojovaly kon-
struktivní záměr s výrazem bezprostřední zkušenosti a emocí.

Od sedmdesátých let se malíř podílel na akcích neoficiálních umělců Křižovnické školy čistého 
humoru bez vtipu. Po podepsání Charty 77 následovala ztráta zázemí v jeho malířské profesi 
a po třech letech diskriminace ho přiměla emigrovat do Vídně, kde se stal členem Künstlerhausu 
(1981).

V Slavíkových obrazech, které mají obvykle formát na míru lidského těla, se projevují všechny barvy 
života jako plná škála expresivních barevných skvrn a akordů. Nově uchopené náměty předmětné 
malby a figurální kompozice jsou skloubené abstraktní expresivní formou se zlomky a segmenty 
postav, které jsou vytvořeny gestuálním malířským rukopisem, příznačným pro současnou středoev-
ropskou abstrakt-konkrétní malbu.

Věra Jirousová
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80. léta

TVRDOHLAVÍ

Jiří David, Stanislav Diviš, Čestmír Suška, Stefan Milkov, Antonín Střížek, Martin Mainer, Michal Gabriel, 
František Skála, Jaroslav Róna, Petr Nikl, Aleš Najbrt

Umělecká skupina Tvrdohlaví se jako první v období končící normalizace pokoušela prosadit v prostoru 
tzv. „primární“ společnosti, tedy v prostoru mimo ústraní disentu a undergroundu, který považovali za svět 
příliš stažený mimo realitu. Jejich zakládající čin proběhl s pompou, podtrženou určitými pseudo-oficiali-
tami. Vše se dělo s jistou dávkou ironie, od výběru názvu, odkazujícího k modernistické skupině Tvrdošíjní, 
až po zvolení místa založení skupiny, které proběhlo ve Slováckém salonku Obecního domu. Zde byla 
sepsána i zakládací listina, jež byla odeslána Ministerstvu vnitra a Svazu českých výtvarných umělců. 
Pod listinou byli podepsáni Jiří David, Stanislav Diviš, Michal Gabriel, Zdeněk Lhotský, Stefan Milkov, Václav 
Marhoul, Petr Nikl, Jaroslav Róna, František Skála a Čestmír Suška. Pomalu se rozkládající normalizační 
režim neměl už sílu tomuto „tvrdohlavému“ pokusu zamezit a 22. prosince roku 1987 tak mohla být zahá-
jena první oficiálně povolená výstava mimo SČVU. Proběhla v Lidovém domě v pražských Vysočanech 
a vzbudila velký ohlas. V reakci na tuto akci vznikla třeba skupina umělců starší generace 12/15, Pozdě 
ale přece. Tvrdohlavým se dokonce dostalo oficiálního uznání, když v roce 1989 obdrželi cenu Bílá vrána 
od mládežnického časopisu Mladý svět. Ve stejném roce proběhla výstava Tvrdohlaví II, která se už přesu-
nula z periferie Vysočan do centra na Národní třídu. Po pádu komunistického režimu vystavovali Tvrdohlaví 
ještě několikrát. Oficiální uznání bylo potvrzeno přehlídkou v Národní galerii i několika zahraničními akcemi, 
v roce 1991 byla ale skupina rozpuštěna.

Jednotliví členové se stylově začlenili do aktuálního postmoderního proudu, nemanifestovali ale žádný 
společný program. Sergej Machonin v souvislosti s jejich první výstavou poznamenal: „Manifestuje [se] 
tu jediné, nikam se nezařazovat, nic nehlásat, nedat si v ničem poroučet.“ Rozdílná byla povahová i kulturní 
orientace jednotlivých členů, pojilo je ovšem společné ideové pojetí, přátelská atmosféra a tvůrčí energie, 
díky které se stali nejvýraznějším výtvarným fenoménem přelomu 80. a 90. let.
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73 MILKOV STEFAN (1955)

Zlatá rána
2004
bronzová plastika
v. 40 cm
sign. zezadu Milkov 04

160 000 Kč

PROVENIENCE:

soukromá sbírka Praha

Stefan Milkov patří k důležitým představitelům generace 80. let, která se do vývoje českého umění 
zapsala dnes už legendárními výstavami Konfrontace I–VI a vznikem skupiny Tvrdohlavých. Své 
charakteristické tvarosloví a typický rukopis rozvíjí od roku 1986 v tématech bájných a mytických 
postav, náboženské tematice a motivech rodiny. Přestože uplatňuje jasné postmoderní přístupy, 
nepopírá respekt k evropskému modernímu sochařství, zejména k dílu italských umělců (Marino 
Marini či Giacomo Manzù) a k odkazu klasické sochařské tradice počínaje uměním starověkých 
soch. V jeho výtvarném jazyce se prolíná ironie, humor a parodie, které uzavírá do pevného rámce 
hieraticky statické figurativnosti. 

Příkladem je socha Quo vadis? z roku 2013, která technicistním materiálem evokuje bytost z jiné 
planety, svět sci-fi a vizi budoucnosti. Na straně druhé nás vrací zpět k dávným kořenům křesťanské 
kultury a humanistické tradice, kterou čteme v odkazu k legendě o Sv. Krištofovi nesoucím na rámě 
malého Krista, stejně jako k legendě o Svatém Petrovi a jeho slovům „Quo vadis?“, tedy k otázce 
kterou si tak často klade i člověk dnešní vykořeněné doby. 
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74 DAVID JIŘÍ (1956)

Beránek
2012
kombinovaná technika na plátně
160 × 150 cm
sign. na rubu Jiří David 2012

na rubu název díla autorem

380 000 Kč

PROVENIENCE:

získáno z ateliéru autora

Jiří David patří v rámci české výtvarné scény 
k nejznámějším. Je taky doposud jeden ze tří 
českých autorů v historii, kteří kdy úspěšně 
dražili svou práci ve světové prestižní aukč-
ní síni Sothebý s v Londýně. Jeho dílo bez 
zábran opouští závětří výstavních síní a vstu-
puje do veřejného prostoru. Neobává se poli-
tického kontextu ani otázek reflektujících stav 
společnosti, neodmítá ironii, vícevýznamovost, 
antiestetičnost ani experiment. Snad každý 
si vybaví Davidovo zářící Srdce nad Pražským 
hradem nebo sérii fotografií Plačíčich politiků. 
Tvorba Jiřího Davida zahrnuje malbu, kresbu, 
objekty, instalaci, videoart, fotografii i esejistiku. 
Médium malby jej však provází kontinuálně 
od počátku po současnost. 



191



192

MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

75 RÓNA JAROSLAV (1957)

Věž
1984
bronzová plastika, 1. odlitek
v. 34,5 cm
sign. zespodu Róna 84

98 000 Kč

PROVENIENCE:

získáno z ateliéru autora

REPRODUKOVÁNO:

monografie Jiří Olič, Róna, 2010, str. 239

FIRST OPEN  |  TVRDOHLAVÍ

Ještě během studia se začal Róna účastnit dnes již legendárních výstav mladé generace, pořá-
dané pod názvem Konfrontace v různých alternativních prostorách. Zároveň se začalo formovat 
Rónovo přátelství s několika umělci, kteří v roce 1987 založili známou skupinu Tvrdohlaví, a Róna byl 
jejím zakládajícím členem. Skupina se stala politickým vyvrcholením aktivit nové generace a vyjá-
dřením demonstrace svobodomyslnosti v rámci režimu.

V sochařských pracích vítězí figura, ať už lidská nebo zvířecí, podaná velmi často v různě deformo-
vané podobě, někdy více abstrahovaná primitivizujícím způsobem jako masky, totemy a idoly primi-
tivních národů. Jindy organicky lapidární, někdy dynamicky hranatě tvarovaná, koncem 80. let byl 
Róna zasažen zájmem o kubismus a Boccioniho futurismus. Jinou skupinu tvoří abstrahované reliéfy 
a sochy bizarních sci-fi staveb-pevností či věží, o nichž nevíme, zdali pocházejí z archaické minulosti 
nebo třeba z neznámé budoucnosti.
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80. léta

LAUREÁTI CENY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO
Vladimír Kokolia, František Skála, Michal Nesázal, Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl, Kateřina 
Vincourová, Jiří Příhoda, Jiří Černický, Lukáš Rittstein, David Černý, Tomáš Vaněk, Markéta Othová, Michal 
Pěchouček, Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Barbora Klímová, Eva Koťátková, Radim Labuda, Jiří Skála, 
Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Mark Ther, Vladimír Houdek, Dominik Lang, Roman Štětina, Barbora 
Kleinhamplová, Matyáš Chochola.

80. léta

LAUREÁTI CENY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO
Vladimír Kokolia, František Skála, Michal Nesázal, Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl, Kateřina 
Vincourová, Jiří Příhoda, Jiří Černický, Lukáš Rittstein, David Černý, Tomáš Vaněk, Markéta Othová, Michal 
Pěchouček, Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Barbora Klímová, Eva Koťátková, Radim Labuda, Jiří Skála, 
Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Mark Ther, Vladimír Houdek, Dominik Lang, Roman Štětina, Barbora 
Kleinhamplová, Matyáš Chochola.
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76 KOKOLIA VLADIMÍR (1956)

Trní
2001
olej, plátno
146 × 96 cm
sign. na rubu Kokolia 2001

na rubu název díla autorem

140 000 Kč

VYSTAVENO:

Sydney, Austrálie

„Asi ano, i když jazyk není až tak překážka, protože 
se u toho nepotřebuju vyjadřovat jazykem. Musím 
ale maximálně snížit očekávání, aby to ten impuls pře-
konal. A když to překoná, že je najednou té krásy tolik, 
že se přes to přehrne, je to pak všechno už jakoby bez-
pracné. Už mohu jen poslouchat a nějak vyhovovat. 
Nevymyslel jsem to sám. Dlouho jsem měl tento pocit 
a styděl jsem se za něj, protože je to nějaké vadné; 
všichni mluví o tom, jak je bezvadné malovat. Ale pak 
jsem četl, že Miróovi se také dělalo špatně, než začal 
malovat. A podobné je to s koncem malování – jako 
by nás obraz přestal zajímat, jde to do neutrálna.“

CENU JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 
OBDRŽEL V ROCE 1990
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77 NIKL PETR (1960)

Netopýr
2004
akryl, plátno
138 × 160 cm
sign. na rubu Petr Nikl 2004

120 000 Kč

Zlínský rodák Petr Nikl pochází z rodiny výtvarníků a snad i díky tomu 
je sám všestrannou osobností v českém prostředí prakticky ojedině-
lou. Jeho malby, kresby i grafiky odkrývají imaginativní svět velké 
představivosti, talentu a hravosti. Ta je důležitou součástí jeho tvorby 
ve všech polohách. Ať již jde o jeho výstavní projekty působící jako 
jakési hračkárny pro každého s fantazií a ochotou objevovat, nebo 
třeba jeho hudební vystoupení, na kterých užívá i různé maškary 
a netradiční zvukové nástroje. Nikl je laureátem Ceny Jindřicha 
Chalupeckého, členem legendární skupiny Tvrdohlavých, jeho 
autorské knihy i knižní ilustrace si opakovaně vysloužily ocenění 
udělované Ministerstvem kultury za nejkrásnější knihu roku. Je rov-
něž držitelem Ceny za absurdní humor z roku 1998 a patří k nejdůle-
žitějším umělcům současné výtvarné scény.

V letech 2003–2004 maluje cyklus orchidejí (Orchidej I., II.; Orchidej 
ušatá, 2004), které zobrazuje portrétním způsobem jako lidské bytos-
ti. V antropologizaci nezůstává jen u rostlin, ale využívá ji také u zví-
řat např. v obraze Netopýr I. a Netopýr II, kde je již předmět malby 
silně abstrahován.

CENU JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 
OBDRŽEL V ROCE 1995

FIRST OPEN  |  LAUREÁTI CENY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

78 NESÁZAL MICHAL (1963)

Orange
2004–2005
akryl, plátno
120 × 180 cm
sign. na rubu na blindrámu Nesázal 2005, na rubu Nesázal M. 2004-2005

190 000 Kč

VYSTAVENO:

Galerie Brno, Brno, Ultra prostor, 2007

REPRODUKOVÁNO:

katalog výstavy Galerie Brno, Brno, Ultra prostor

na propagačních materiálech Národního divadla Praha

Michal Nesázal jeden z prvních držitelů Ceny Jindřicha Chalupeckého, získal ji jako třetí, po Vladimíru 
Kokoliovi a Františku Skálovi už v roce 1992.

Jeho tvorba je svébytně duchovní a novodobě rezonuje s obrazy renesančních mistrů, na jejichž 
práci navazuje o půl tisíciletí později. Zabývá se podobnými tématy, ale s využitím aktuálních obra-
zových a výrazových dorozumívacích prostředků, jež mistrně malířsky ovládá. Na jedné straně autor 
se vší vážností respektuje řemeslnou dokonalost malířského provedení, na druhou zase pojímá obraz 
svobodně a jednoduše, pracuje s myšlenkovou zkratkou.

CENU JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 
OBDRŽEL V ROCE 1992

FIRST OPEN  |  LAUREÁTI CENY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO
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80. léta

VOLNÉ SESKUPENÍ 12/15 POZDĚ, ALE PŘECE
1987
Michael Rittstein, Jiří Sopko, Kurt Gebauer, Jiří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík,  
Václav Bláha, Ivan Kafka

Impuls ke vzniku volného sdružení 12/15, Pozdě ale přece dalo veřejné vystoupení skupiny Tvrdohlaví 
a z toho plynoucí zjištění, že v období pozdní normalizace nic nebrání možnosti zakládat výtvarné spolky. 
Už název této skupiny ovšem ukazoval jistou nespokojenost se skutečností, že za novou pozici českého 
výtvarného umění musela jako první promluvit teprve nejmladší generace. 12/15 bylo sdružením několika 
výtvarníků generace střední, které víc než umělecký program pojila chuť po přátelském a tvůrčím kontaktu 
se svými kolegy i možnost pořádat společné výstavy. Václav Bláha, Vladimír Novák, Petr Pavlík, Michael 
Rittstein, Ivan Kafka, Ivan Ouhel, Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Jaroslav Dvořák i Jiří Načeradský a Jiří Sopko 
(kteří se připojili později) tak v neposlední řadě vytvořili alternativní základnu vůči monopolnímu působení 
Svazu českých výtvarných umělců a připojili se tak k opozičnímu gestu Tvrdohlavých. Generační rozdíl 
byl ovšem znatelný. Zatímco skupiny mladších umělců (Tvrdohlaví, Pondělí) vstoupily přirozeně do prostoru 
postmoderního umění, 12/15 byli stále zatíženi uměleckými zkušenostmi z období normalizace sedmde-
sátých a první poloviny osmdesátých let a na nové podměty reagovali s jistým zpožděním. Zůstávala 
pro ně zásadní obsahovost a projekce vlastní subjektivity do díla jako dědictví jejich často existenciálně 
laděné tvorby 70. let, kterou se vyrovnávaly s tísní této doby.

Skupina 12/15 uspořádala celkem sedm samostatných výstav. První přehlídka s názvem Pozdě, ale přece 
proběhla v Kolodějích u Prahy v prostoru zámecké jízdárny a stala se určitou senzací s velkým dobovým 
ohlasem. Druhá výstava s názvem Jeden starší-jeden mladší se uskutečnila v Lidovém domě v pražských 
Vysočanech a tematizovala hledání vlastní pozice a generační bilancování, při kterém měl každý z uměl-
ců navrhnout jedno jméno staršího a jedno jméno mladšího výtvarníka, jenž je pro něj nějakým způsobem 
zásadní. Později následovaly, vedle domácích projektů, i výstavy v Německu, ve Finsku a v Rakousku, 
kterými skupina neustále potvrzovala svou vedoucí úlohu v rámci generace.
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FIRST OPEN  |  VOLNÉ SESKUPENÍ 12/15

79 RITTSTEIN MICHAEL 
(1949)

Padla větev na hada
2004
kombinovaná technika, plátno
140 × 120 cm
sign. PD M. Rittstein 04, na rubu na blindrámu 
M. Rittstein 2004

PD a na rubu na blindrámu název díla 
autorem

250 000 Kč

VYSTAVENO: 

Sydney, Austrálie

Michael Rittstein studoval na SOŠV Václava 
Hollara v Praze a u prof. A. Paderlíka na AVU 
v Praze. Patří k nejvýznamnějším představitelům 
expresivní figurální malby. Jeho dílo malíře, gra-
fika a ilustrátora je výtvarné i laické veřejnosti 
dobře známo, ostatně je zpracováno i v čet-
ných výtvarných publikacích. Heslovité zkratky, 
charakteristické pro jeho práci: výrazová nad-
sázka, tvarová deformace, nezaměnitelný kolo-
rit, groteskní děje, sarkasmus a vtip, ale i děsivé 
vize ze směřování konzumní společnosti a její 
fetišizace. Michael Rittstein se věnuje i prosto-
rovým instalacím, kresbě, ilustracím a volné 
grafice. Od roku 2001 vede ateliér malby AVU 
v Praze. Je zastoupen v četných význam-
ných sbírkách. Uspořádal desítky samostatných 
výstav.
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FIRST OPEN  |  VOLNÉ SESKUPENÍ 12/15 POZDĚ, ALE PŘECE

80 SOPKO JIŘÍ (1942)

Krajina III
1999–2000
olej, akryl, plátno
150 × 195 cm
sign. PD Sopko 99/00

220 000 Kč

PROVENIENCE:

zakoupeno v Galerii Gema

VYSTAVENO:

Jízdárna Pražského hradu 2002

Galerie Rudolfinum 2007

REPRODUKOVÁNO:

monografie Jiří Sopko, Pavla Pečinková a Dušan 
Bozman, 2007 str. 369

Tvorba Jiřího Sopka se začala rozvíjet v polovině 60. 
let, kdy ještě za studií na pražské AVU namaloval 
řadu portrétů, v nichž se už začal prosazovat jeho 
melancholický pohled na svět. Už na konci šedesá-
tých let patřil k významným představitelům české 
nové figurace a také pozdější „české grotesky”. 
V průběhu roku 1966 však figuraci na krátkou dobu 
opustil a začal zkoumat možnosti nepředmětné 
malby. Tehdy se změnila i barevnost Sopkovy 
malby. Výrazně se prosadily zářivé pastelové barvy, 
jako žlutá, červená, zelená nebo růžová. Tyto 
obrazy můžeme označit za jakousi českou „pop-
-abstrakci”.
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FIRST OPEN  |  VOLNÉ SESKUPENÍ 12/15

81 NAČERADSKÝ JIŘÍ 
(1939–2014)

Ušatka
1992
olej, překližka
sign. PD 15. 9. 92 Načeradský
183 × 122 cm

na rubu olejomalba: Muž

210 000 Kč

Byl vůdčí osobností tvorby nové figurace 60. let, 
která navazovala na groteskní tendence v čes-
kém umění. Do této polohy se umělec s velkým 
kreslířským talentem dopracoval přes poznání 
surrealistické tvorby. Koncem 60. let vytvořil 
řadu pláten přepisujících reportážní sportovní 
fotografii. Po odmlce na počátku 70. let přešel 
od figurace k zobrazení mechanismů, od ole-
jomalby přešel k akrylu a současně parodoval 
v návaznosti na pop-art postavy amerického 
kresleného filmu. V 80. letech se vrátil k tradič-
nější figuraci, ovšem groteskně deformované.
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po roce 2000

ČESKÁ A SLOVENSKÁ TVORBA PO ROCE 2000 

Krištov Kyntera, David Saudek, Juraj Kollár, Miroslav Moucha, Petr Pastrňák

po roce 2000

ČESKÁ A SLOVENSKÁ TVORBA
Jan Merta, Rudolf Krivoš, Jan Pištěk, Adam Štech, Krištof Kintera
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

82 MERTA JAN (1952)

Autoportrét podle Rembrandta
2009–2010
akryl, olej, plátno
273 × 210 cm
sign. na rubu Jan Merta 2009 - 2010

na rubu název díla autorem

800 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Německo 

Malíř Jan Merta vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze už jako dospělý a přistupoval ke své 
tvorbě proto od začátku velmi zodpovědně. Jeho tvorbu je těžké někam zařadit, teoretici se shodují 
na tom, že je na hranici mezi něčím a něčím: přítomností a nepřítomností, nebo mezi reflexí a prožit-
kem... Jeho malířské dílo je tiché, klidné, nepatetické a přitom sugestivní. Dalo by se také popisovat 
slovy jako transcendence, bezčasovost, magie. Na Mertových plátnech jsou často namalovány 
konkrétní předměty (límec, dům, zvíře, skála, rouška, houba apod.), přesto nelze s určitostí říci, že jsou 
příběhové. Je pro ně charakteristická tajemnost, neproniknutelnost. Jako by obrazy nebyly jen plát-
ny, ale nějakým hlubším prostorem, do něhož divák může vejít. 

Merta v nejlepším slova smyslu navazuje na českou tradici bytostně humanistické tvorby s lehce 
lyrickým podtextem. Jan Merta se objevil na české výtvarné scéně v osmdesátých letech jako výji-
mečné zjevení. V devadesátých letech patřil k okruhu známé pražské soukromé galerie MXM. Jeho 
dílo najdeme v mnoha významných soukromých i veřejných sbírkách. U obrazu Autoportrét podle 
Rembrandta jde o návraty k dětskému hříchu − čtyřletý Jan si listoval knihou s reprodukcemi starých 
mistrů a Rembrandtovu podobiznu rozškrábal hřebíkem. Dospělý Merta tu „barbařinu” odčiňuje. 
Podobiznu nizozemského mistra maluje v nadživotní velikosti − fascinován nejen svou vzpomínkou, 
ale také výjevem oslepeného Rembrandta.

FIRST OPEN  |  ČESKÁ A SLOVENSKÁ TVORBA



215



216

MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN  |  ČESKÁ A SLOVENSKÁ TVORBA

83 MERTA JAN (1952)

Echt II.
2008
akryl, olej, plátno
280 × 230 cm
sign. na rubu Jan Merta

800 000 Kč

VYSTAVENO:

Jan Merta Výstava 23. 9. 2009 – 31. 1. 2010, Wannieck Gallery, Brno

REPRODUKOVÁNO:

v monografii Jan Merta Výstava 23. 9. 2009 – 31. 1. 2010, Wannieck Gallery, Brno

Jeden z nejvýznamnějších malířů v prostoru Čech, se po právu nachází v ohnisku zájmu domácích 
i zahraničních galerií. Jeho dílo působí na mnoha rovinách vědomí, vytváří až bolestivou touhu 
po objevování jednoty. Je osobou o to zajímavější, že řada kritiků, případně teoretiků se ocitá tváří 
tvář jeho dílu ve složité interpretační situaci – lze jen obtížně pojmenovat, co je otiskem jeho představy.

Výklad jeho prací, stejně jako i řady jiných uměleckých děl, přirozeně začíná v místě, jež promě-
ňuje naše vnímání věcí. Ty rozpoznáváme – buď díky tvaru, nebo názvu díla – cestou podobnosti 
s obvyklým. Rozpoznávání budí radost, ta je ale u trpělivějšího pozorovatele vystřídána opětovným 
znejistěním, jelikož zobrazené objekty jsou oproti konvenci posunuté, a tento posun má nekonečně 
mnoho směrů – dílo spoluutváří recepce diváka, autor mu dává impuls k otevírání možností.

Čím více je v umění transformace zážitků v dílo i z díla k divákovi řízena rozumem, tím obtížněji 
se dostáváme ke spodním obalům symbolického jazyka. Nahrazuje-li Merta představu pojmy, smě-
řuje obraz méně ke své podstatě, konceptuální charakter děl u něj ale zároveň není natolik kom-
paktní a soběstačný, aby obraz mohl být zcela odsunutý. Pokud Mertova díla stojí sama za sebe, 
uhnětená řádem zakládající podobnosti, promlouvají o povaze myšlení daleko více, než když 
je jejich smysl podřízený logice.

Dílo Echt II je jedno z mála děl, kde Merta kombinuje obraz s textem a současně je v něm jedno-
značný rozkol mezi idealismem s realitou.
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84 MERTA JAN (1952)

Pod sluncem i zemí  
(Dočasně opuštěné místo tichým pracovníkem)
1989–2000
olej, plátno
61 × 61 cm
sign. na rubu Jan Merta 1989 - 2000

na rubu popis díla autorem

300 000 Kč

Dílo Jana Merty se v posledních letech stává stěžejní součástí domácích i zahraničních sbírek. 
Obzvlášť jeho práce z konce osmdesátých let jsou velmi vzácné, poněvadž Mertův význam je spo-
jován s představiteli tzv. nové malby generace 80. let, kteří svůj výtvarný názor formulovali na poza-
dí postmoderny. Rozchod s principy modernismu z nich vygeneroval svérázné tvůrčí individuality 
s velkou šíří malířských názorů a stylů. Právě Jan Merta svou tvorbou, zacílenou do osobní paměti, 
kontinuálně a specificky vytváří takové malířské formy, jejichž nejednoznačná interpretace přináší 
znepokojivé tvarové a obsahové dimenze. 

Merta se k dílům neustále vrací, což svědčí i o dataci přítomného obrazu, přičemž na vyplouvající 
vzpomínky nabaluje další významy, čímž osciluje mezi minimalistickou abstrakcí a realismem. Jeho 
svobodná barevná živelnost je v českém umění ojedinělá a svědčí o svobodném přístupu k umění. 
Mertovo dílo je pro své individualistické kvality velmi obtížně zařaditelné do soudobých domácích 
proudů, jako by se jim i záměrně vzpíralo. Minulý rok se Jan Merta představil veřejnosti svou rozsáhlou 
retrospektivou v Galerii hl.m.Prahy. V roce 2006 bilancoval v Moravské galerii v Brně. Zastupuje ho 
prestižní soukromá galerie Schoettle a Jonen působící v Mnichově, Kolíně nad Rýnem a v Berlíně; 
svou samostatnou výstavu měl i v Galerie Martin Janda – Kunstraum für aktuelle Kunst ve Vídni. Jeho 
obrazy jsou zastoupeny ve významných sbírkách po celém světě. 
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85 KRIVOŠ RUDOLF (1933)

Malý biologický stĺp I.
1990
olej, písky, překližka
61 × 41 cm
sign. UD R. Krivoš 90

na rubu autorský štítek s popisem díla

130 000 Kč

Rudolf Krivoš studoval figurální malířství na Vysoké škole výtvarného umění u prof. Mudrocha. Jeho 
tvorba představuje specifický proud nové expresivní figurace. Věnoval se také monumentální 
tvorbě. Nejvýznamnější souborné výstavy měl v Bratislavě (1963–64 a 1968 Městská galerie, 1983, 
Výstavní síň ZSVU, 1997 Slovenská národní galerie). V roce 1961 se účastnil Bienále mladých v Paříži 
a na Bienále malby v Sao Paolo. V roce 1969 získal Cenu Cypriána Majerníka.

Současné renomé Rudolfa Krivoše vychází z faktu, že byl jedním z profilujících zakladatelů Skupiny 
Mikuláše Galandy. Toto výtvarné seskupení (kromě Krivoše zejména Laluha, Kompánek, Rudavský, 
Paštéka a někteří další) má historickou zásluhu na obnovení zpřetrhané kontinuity moderního výtvar-
ného výrazu ve slovenském výtvarném umění. Zatímco Krivošovi druhové nacházeli oporu ve tvoři-
vém odkazu zakladatelů slovenské moderny (Fulla a Galanda), on sám se obrátil k západoevropské 
nové figuraci. 

V 60. letech jeho díla reprezentovala slovenské malířství na nejvýznamnějších světových přehlíd-
kách. Po nuceném odmlčení v 70. a 80. letech se Krivošovi dostalo zasloužené rehabilitace a uzná-
ní – jeho malířství je dnes považované za „moderní klasiku“. Díla Rudolfa Krivoše jsou významným 
způsobem zastoupena ve sbírkách SNG a dalších státních galeriích. 
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86 PIŠTĚK JAN (1961)

DS – Fantomas
2017
kombinovaná technika, plátno
70 × 100 cm
sign. na rubu J. Pištěk 17

na rubu popis díla autorem

130 000 Kč

PROVENIENCE:

získáno z ateliéru autora

„POSEDLOST JE PRO UMĚLCE NEZBYTNÁ.  
BEZ TÉ BYCHOM NEBYLI SCHOPNI TVOŘIT UMĚNÍ.  
MUSÍTE SE DOSTAT DO TRANSU, BĚHEM KTERÉHO  
VÁS NIC JINÉHO NEZAJÍMÁ.“ JAN PIŠTĚK
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Pištěk náleží ke generaci nastupující na naší scénu v 80. letech, řadí se k vlně spojované s polooficiálními 
Konfrontacemi, tedy sérií společných generačních výstav zejména studentů vysokých uměleckých škol. 
Již tyto akce (pořádané stranou pražského centra) manifestovaly návrat k malbě, avšak s postmoderními 
výhradami a intelektuálním relativismem. S touto výchozí situací Pištěk od začátku konvenoval, zvláště 
s upozaděním subjektivního vkladu do díla. Jako by se autor měl schovávat za objektivní, i když nejedno-
značnou realitu či spíše za její jen viditelné kódy. 

Malíř se v uplynulých letech rozprostírá zjevně a s chutí v široké výrazové škále, a to od jemně splývavého 
realismu přes emotivní krajinnou imaginaci až po abstrakci (avšak obsah-témata sledovaných obrazů jsou 
konkrétní). Podobný princip tvorby, která se zásadně drobí do rozličných forem, vyznává i Gerhard Richter. 
Jan Pištěk v sobě mísí systematika, analytika i umělce otevřeného ozvláštňující náhodě či prohlubující intu-
ici. V soukromí je člověkem až pedantským, jako malíř však překračuje již vyzkoušené postupy a dosažené 
obzory. 

 Radan Wagner

Fantomas patří do nejaktuálnější malířovy série obrazů, která byla z větší části představena v květnu 
a červnu na úspěšné výstavě v galerii 4MAT v Táboře. V tomto cyklu, kde Pištěk poprvé ve své tvorbě 
věnuje pozornost fenoménu automobil, používá velmi realistický počítačový airbrush a zcela uvolněnou 
abstraktní malbu. Kombinuje speciální digitální technologii s akrylovou malbou v předem připraveném 
programu, který mu umožňuje téměř neomezený vstup do obrazu.

S precizně postavenou a záměrně jednoduchou scénou provedenou s fotografickou přesností podněcuje 
divákovu fantazii. Originální až snová atmosféra tohoto obrazu může evokovat malířovu známou sérii sny 
Mr. Williamse nebo Ostrovy věčné blaženosti z let 2005-2006, balancující na pomezí reality a fikce.

Vystavené dílo na první pohled upoutá nepřehlédnutelnou barevností, dokonalým provedením a velko-
rysým malířským gestem, tedy charakteristickými atributy autorovy aktuální tvorby, kterou se prezentoval 
v dostatečné šíři na své nedávné výstavě v galerii Václava Špály v Praze. 
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87 ŠTECH ADAM (1980)

Ptáci
2009
olej, plátno
135 × 110 cm
sign. na rubu Štech 09

110 000 Kč

PROVENIENCE:

sbírka moderního umění, Praha

V některých výrazně dynamických malbách 
jsou na první pohled patrné odkazy na Bas-
quiata, Picassa a další velikány. Proč jste 
se vydal touto cestou?

„V posledních letech už od toho upouštím. 
Nicméně od začátku bylo mým konceptem 
naučit se zacházet s různými jazyky malby, 
abych si je osvojil a potom s nimi dělal dál. 
Obrazy, kde to není tak patrné, jsou ty novější.“

„TÉMATA NEVYMÝŠLÍM, 
PŘIJDOU SAMA A JSOU ČASTO 
ŠIFROU K TOMU, CO SE DĚJE 
V MÉM OSOBNÍM ŽIVOTĚ … 
VEDLE TOUHY PO KANONICKY 
KRÁSNÉM OBRAZE PŘIZNÁVÁM 
POTŘEBU JEHO DESTRUKCE.“
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88 KINTERA KRIŠTOF (1966)

One for all and all for one
2013
tenisové míčky, koberec, kovová plastika
380 × 120 × 70 cm
sign. nezjištěna

120 000 Kč

Krištof Kintera (*1973) patří k nejznámějším současným českým umělcům pracu-
jícím v různých médiích. Krištof Kintera už od počátku studií patřil mezi nejvýraz-
nější osobnosti nejmladší generace. Prvním výrazným projektem je TO z roku 1996. 
Tento „domácí mazlíček“ z lakovaného laminátu se stal Kinterovým nerozlučným 
přítelem, provázel ho na nákupech, v metru, prostě všude, kam jeho pán zavítal. 
Předznamenal většinu principů, které se v Kinterově tvorbě objevují dodnes: nápa-
ditý objekt vtahujícího autora i diváka do jiného (trochu posunutého) světa. 
 
Propojení výtvarného umění, performance a divadelní scénografie je typickým 
momentem pro samostatnou Kinterovu tvorbu i pro akce a divadelní představe-
ní Jednotky, jejíž je vůdčí osobností. Jednotka je otevřenou tvůrčí buňkou, která 
od roku 1992 uskutečnila řadu performancí a akcí happeningového rázu. Ty pak 
postupně přerostly ve vizuální a multimediální představení na pomezí experimentál-
ního divadla. Jeho díla si získala velkou oblibu nejen svým mechanicky náročným 
provedením, ale i hravostí a vtipem. Tyto objekty přitom mají ve většině případů 
hlubší poslání, než jen pobavit.
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MODERN, POST-WAR & CONTEMPORARY ART

Jak postupovat:

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

Zúčastněte se této aukce online!
Z mobilu, tabletu nebo počítače.

Průběh aukce bude v reálném čase přenášen do Vašeho zařízení, 
budete se moci zúčastnit, jako kdybyste seděl přímo v sále.
Registrujte se nejpozději den před začátkem aukce, abychom Vás stihli 
schválit.

V případě technických problémů nebo nedostupnosti služby Vás budeme 
kontaktovat u položek, které sledujete nebo na které máte vložený limit.
Taktéž nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 777 785 258

http://acb.livebid.cz

powered by
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AUTOR STR.
Bělocvětov Andrej 92
Boudník Vladimír 142, 144
David Jiří 190
De La Serna Ismael 70
Diviš Alén 14
Dobeš Milan 48, 50
Dokoupil Jiri Georg 52, 54
Dorn Alfréd 68
Fila Rudolf 46
Filko Stano 47
Filla Emil 64
Foltýn František 78
Gross František 32, 34
Grygar Milan 168
Hilmar Jiří 176
Hložník Vincent 86
Istler Josef 88, 158
Janeček Ota 148
Janoušek František 74
Janoušková Věra 130
Jetelová Magdalena 44
Jíra Josef 38, 39
Kafka Čestmír 100
Kiml Václav 41
Kintera Krištof 230
Kmentová Eva 98
Koblasa Jan 120
Kokolia Vladimír 196
Kolář Jiří 49, 150, 166
Komárek Vladimír 40
Kotík Jan 156
Kotík Pravoslav 90
Kratina Radoslav 170, 172
Krivoš Rudolf 220
Křížek Jan 12
Kubíček Jan 180
Kučerová Alena 132
Liesler Josef 36
Málek Antonín 140
Malich Karel 151
Matal Bohumír 26, 29
Medek Mikuláš 136
Merta Jan 214, 216, 218
Milkov Stefan 186
Miró Joan 18
Mirvald Vladislav 178
Moore Henry 20
Načeradský Jiří 210
Nepraš Karel 116
Nesázal Michal 200
Newton Helmut 42
Nikl Petr 198
Pištěk Jan 222
Preclík Vladimír 104
Rittstein Michael  206
Róna Jaroslav  192
Sion Zbyšek 162
Sklenář Zdeněk 152
Slavík Otakar 182
Smetana Jan 22
Sopko Jiří 208
Souček Karel 30
Szentpétery Adam 58
Szobel Géza 28
Šíma Josef 16
Šimotová Adriena 128
Štech Adam 228
Vaca Karel 112
Veselý Aleš 118
Vohrabal Josef 35
Vožniak Jaroslav 122
Winiarski Ryszard 56
Zoubek Olbram 106, 108, 110
Zykmund Václav 82

text: Hana Rybářová, archiv
foto: Ondřej Krchňák, archiv
grafická úprava: Martin Krajíček
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