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

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

Praha 1, Topičův salon, Národní třída 9
29. 9. – 8. 10. 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 42 49 13.

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 8. 10. 2017 začíná od 12:30 hod.

Aukce / Auction
Proběhne v neděli 8. 10. 2017 ve 13.30 hod., Topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9.

Will take place on October 8, 2017 at 1.30 p.m. in the Topičův salon, Praha 1, 
Národní třída 9.

Inf. tel.:  (+420) 224 23 25 00 
(+420) 542 21 47 89 
(+420) 603 42 49 13

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

www.acb.cz

Možnosti parkování:
 � podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní  
(1 hod/50 Kč)

 � parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov (1 hod/50 Kč)
 � ulice Zborovská a Janáčkovo nábřeží s přilehlými ulicemi (zdarma 
bez omezení)

 � krátkodobá nakládka a vykládka obrazů je možná na chodníku 
před vchodem do Topičova salonu
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Aukční řád
1.  Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING 

BRNO CZ, s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárod-
ních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou pří-
stupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 
1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553, která provádí dražbu 
na žádost vlastníků dražených předmětů: 8. 10. 2017 ve 13.30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. Tento 
aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho 
dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. ART 
CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. v Topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.

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

 Za příhozy se přitom považuje:

 a/ 500 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč
 b/ 1 000 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
 c/ 5 000 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
 d/ 10 000 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
 e/ 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více.
 f/ 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více.
 g/ 250 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více

 O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

3.   Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce. 
Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně).

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

  Tyto provize jsou konečné, a zahrnují jak 21 % DPH, tak 4 % autorského poplatku. Po dohodě s dražební-
kem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři 
dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. Platební 
karty nejsou akceptovány.

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

5.  Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě 
„potvrzení o zaplacení ceny“ v galeriích 1. Art Consulting Praha 1, Národní třída 9, 1. Art Consulting Brno, 
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 regulations
1.  These auction regulations were produced in order to organise the sale of works of art in the form 

of auction by the salesroom 1.Art Consulting Brno CZ, s.r.o. Auctions organised according to 
these auction regulations are organised according to international customs v relating art trade 
and are in compliance with the percepts of law of 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, spol. s r. o., Lerchova 
299/7, 602 00 Brno, identification number (IČO): 60715553 organises, on request of owners of things 
offered for public sale, an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. Praha 
on October 8, 2017 at 1.30 p. m. These auction regulations are compulsory for all the persons 
participating in the auction, and by participating the persons are committing to upholding them. 
The complete set of auction regulations is available at the exhibition of the offered artworks 
in the office of the company 1. ART CONSULTING BRNO in Topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.

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

 Individual bids are as follows:

 a/ 500 CZK,  if the momentary auction price is lower than 10,000 CZK
 b/ 1,000 CZK,  if the momentary auction price is at least 10,000 CZK, but not more than 50,000 CZK
 c/ 5,000 CZK, if the momentary auction price is at least 50,000 CZK, but not more than 100,000 CZK
 d/ 10,000 CZK,  if the momentary auction price is at least 100,000 CZK, but not more than 500,000 CZK
 e/ 50,000 CZK,  if the momentary auction price is at least 500,000 CZK, but not more than 5.000,000 CZK
 f/ 100.000 CZK, if the momentary auction price is at least 5.000.000 CZK and more
 g/ 250.000 CZK, if the momentary auction price is at least 10.000.000 CZK and more

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

3.  The successful bidder is obliged to pay the final price immediately after bidding, but no later than at the 
end of the auction. To the buyer are charged the auctioned price and the auction fee (structured).

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

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

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

in this auction
 – he/she will define things to be auctioned for him/her by the 1st 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 1st Art Consulting 
in Prague 1, Národní třída 9 or 1st 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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EXKLUZIVNÍ VÝBĚR 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Aukce Topičův salon Praha
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1.

Rašek Karel (1861–1918)

Partie z Meudonu
1896
olej, plátno
102,5 × 64 cm
sign. PD Kar. Rašek 1896. Meudon.

reprodukováno:
 � publikace Světozor 1896/7

uvedeno:
 � Tomanův slovník, str. 347

vystavováno:
 � Klasická, historická a žánrová malba 19. století, Galerie Kroupa, Litomyšl 2017
 � výstava Krasoumné Jednoty v Rudolfinu, Praha, 1896

vyvolávací cena: 350 000 Kč

Karel Rašek byl jedním z prvních členů SVU Mánes. Kromě žánrů (Domácí hudba, Poslední 
pozdrav, Opozdilci) maloval i krajiny (Za vesnicí, Partie z Meudonu), pohádkové výjevy 

(Pohádka), typové podobizny (Výminkář, 
Olejkář), navrhoval plakáty a dekorace. 
Barevné náladové kresby prováděl kom-
binovanou technikou akvarel, tempera, 
pastel apod.) Spolupracoval také se svým 
přítelem Maroldem na jeho panoramatu 
Bitva u Lipan. 
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2.

Radimský Václav (1867–1946)

Krajina z Polabí
olej, lepenka
70 × 98 cm
sign. PD VRadimský

vyvolávací cena: 280 000 Kč

Radimský se odlišoval od svých českých 
vrstevníků celým pojetím. Ačkoliv se sna-
žil přizpůsobit se českému malířskému 
názoru, zůstane jednou provždy přede-
vším tlumočníkem francouzského impre-
sionismu, nositelem francouzské techni-
ky do českého krajinářství. V průběhu 
třiadvaceti let, kdy žil v blízkosti Clauda 
Moneta, si osvojil jeho názor a techniku 
tak dokonale, že se od toho už nemohl 
oprostit. Francouzskou koncepci impresi-
onismu přijal jako dogma a nedokázal, 
a snad ani nechtěl, ji překročit. Pracoval 
širokým plným štětcem, s jistotou jím mode-
loval barevnými skvrnami své břehy, vodu 
a stromy, jezírka či vodní tůně. Tyto náměty 
pak maloval až do konce svého života 
i doma, kde inspiraci nacházel v malebné 
polabské krajině.

PhDr. Naděžda Blažíčková Horová
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Posuzovaný obraz je originálním a vzácným dílem Otakara Nejedlého z nejvíce ceněné-
ho období jeho cesty na Cejlon a do Indie v letech 1909–1911.

Dílo „Cejlonský prales“ je svědectvím o autorově hledání prvotního ráje, ve snaze „vzdálit 
se života ve (…) městě a civilizovaného světa vůbec“. Zachycuje krajinu porostlou buj-
nou, divokou tropickou vegetací, jež svou velkolepostí vytvořila úchvatné a nevídané 
tvarové a barevné panorama. Jak se Nejedlý o cejlonské krajině sám vyjádřil: „Jedním 
slovem, byl to ráj.“ Byl to jeden z ohromujících přírodních dojmů, které autor ve svém 
životě zažil. Ztvárňuje nekonečné moře lesů, naplněné klidem a hlubokým tichem. 
Je fascinován smaragdově zelenými tvary tropické vegetace. Barvy používá nelomené, 
jasné. Nechává zaznít rozvolněný, pointilistický rukopis (neoimpresionistická analýza). 
Dekorativní, plošné pojetí odpovídá přesně charakteru tamní krajiny, která se podobá 
spíše ornamentu než plastickým tvarům.

Obraz precizně reflektuje malířovo okouzlení z objevu přírodních scenérií. Hýřivá vege-
tace ho inspirovala k překrásným barvám a přispěla ke kompoziční syntéze. Je to dílo, 
v němž je zakódován jeho bezprostřední zážitek poznání  exotického prostředí a v němž 
se zrcadlí jeho touha po obrodě „čisté malby“.

Literatura k autorově cestě: Otakar Nejedlý, Malířovy toulky po Evropě, Cejlonu a Indii, 
NČSVU, Praha, 1960.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

3.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Zelená džungle – Ragusa
1910
olej, lepenka
24 × 30,5 cm
sign. LD Ot. Nejedlý

LD autorem Ragusa

provenience:
 � význačná sbírka Praha

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

vyvolávací cena: 95 000 Kč

OBJEVITEL 
ZTRACENÝCH RÁJŮ
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4.

Ságner Augustin (1891–1946)

Akt v krajině
olej, plátno
43 × 48,5 cm
sign. PD Ságner

vyvolávací cena: 45 000 Kč
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Ságner Augustin 1892–1946 – český malíř a také výrazný představitel meziválečné 
abstrakce.

studia: Akademie výtvarných umění v Praze (profesor Maxmilián Pirner, Jan Preisler) 
dílo: abstraktní malby jimž nechybí i mystický rozměr, zájem o přírodní dění, ve 30. letech 
více geometrizující
cesty: Francie, Itálie, Německo, Balkán

Své abstraktní kompozice měl Augustin Ságner možnost zveřejnit pouze třikrát a to podle 
rozsáhlých recenzí se značným úspěchem v roce 1935 v Topičově salónu v Praze, poté 
v květnu se skupinou Kvart a v říjnu v muzeu v Hradci Králové.
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5.

Justitz Alfred (1879–1934)

Koupající se ženy
1918
akvarel, tužka, karton
40 × 48,5 cm
sign. PD Justitz Praha 1918

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

provenience: 
 � ze sbírky Prof. Mudr. Otakara Teyschla, DrSc. (1891–1968), přednosty Dětské kliniky 
Masarykovy univerzity v Brně, významné osobnosti české pediatrie

vystavováno:
 � Jan Vaněk (1981–1962) Civilizované bydlení pro každého – Krajská galerie výtvarného 
umění ve Zlíně, 2010

 � Jan Vaněk (1981–1962) Civilizované bydlení pro každého – Muzeum hlavního města 
Prahy, 2010

reprodukováno:
 � Jindřich Chatrný – Radana Červená (eds.), Otakar Teyschl – univerzitní profesor, lékař, 
sběratel, mecenáš, vyd. Statutární město Brno a Archiv města Brna, 2012, s. 111, obr. 113

vyvolávací cena: 370 000 Kč
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Posuzované dílo „Koupající se ženy“ je autentickým, pohodou prozářeným a sběra-
telsky velmi hodnotným dílem Alfreda Justitze, významného příslušníka zakladatelské 
generace českého moderního umění, jehož výtvarná práce byla výrazem jeho lidské 
noblesy. Jeho tvorba vyrůstala z poznání tradic, navazovala na odkaz české a evrop-
ské malby od baroka přes romantismus a postimpresionismus, opírala se o aktuální 
vývojové proudy jako kubismus a (neo)klasicismus. Těžiště autorova díla do první 
poloviny dvacátých let spočívalo především ve figurální tvorbě. Justitz byl od počát-
ku solitérem, takže se v mládí nepřidružil ani k Osmě ani ke členům pozdější Skupiny 
výtvarných umělců. Na počátku dvacátých let se dostal do kontaktu s Tvrdošíjnými – 
jejich úsilí vytvořit osobitý domácí projev na bázi evropského umění mu bylo více než 
blízké. Vystavoval s nimi jako host v letech 1921 a 1923.

První světová válka zastihla Alfreda Justitze v Mnichově. Jako důstojník v záloze byl 
povolán na frontu. Bezprostředními doklady jeho tehdejších prožitků jsou zejména 
drobné kresby odesílané v dopisech a na korespondenčních lístcích přímo z boji-
ště, které zachycují zoufalství nesmyslného boje, neustálou přítomnost smrti. Jinak 
nemaloval. V zákopech, pokud to okolnosti dovolovaly, uvažoval a spřádal v mysli 
nejrůznější kompozice. Všechny hrůzy, jež prožíval, v něm nevyvolávaly ani sebemenší 
chuť po vážnějším zachycení. Naopak toužil po zobrazení stavů zcela protikladných 
těm, které provázely armády. Uvědomil si tehdy, že trvale inklinuje k idyle, klidné kráse 
a něze, že chce být malířem „šťastného, pokojného života“. Své budoucí ženě tehdy 
psal: „Kdybych Ti mohl ukázat po řadě všechny své obrazy, to bys teprve sama viděla 
celou tu cestu plnou smutku, trampot, vzteku a pochybností až k harmonii – k výcho-
du slunce.“ Harmonií, východem slunce se stává pro Justitze podivuhodně jasná 
pohoda, se kterou po skončení první světové války znovu přistoupil k tvůrčí práci.

Zmíněné proslunění mysli příkladně reflektuje posuzované dílo. Autor se v něm vrací 
k cézannovskému tématu koupajících se žen, jež upoutalo jeho pozornost poprvé 
již kolem roku 1912 a následně ho rozvíjel. Je příznačné, že tento námět měl např. 
u Pabla Picassa a André Deraina velký význam právě v momentu, kdy se pouštěli do 
kubistického „dobrodružství“, ve chvíli výtvarné transformace formy. Jak přesně vystihl 
M. Hoog: „Tato proměna se vždy uskutečňovala skrze téma aktu, figury, koupající se, 
jako by se tento námět (…) k záměrnému stylizačnímu zkoumání přímo naskýtal.“ A tak 
i Justitz souběžně se vznikem „Koupajících se žen“ podniká exkurz do problematiky 
kubismu …

Posuzované dílo, naprosto suverénně ztvárněné lehkými, průsvitnými barvami delikát-
ních harmonií, vyniká něžným lyrickým kouzlem, které z něj činí neobyčejně intimní 
sdělení. Alfredu Justitzovi se zde bravurně podařilo postihnout hlubší souvztažnost 
člověka a přírody.

Malíř Alfred Justitz se narodil 19. července 1879 v obci Nová Cerkev u Pelhřimova 
jako třetí dítě v rodině venkovského lékaře. Studia začal na gymnáziu v Jihlavě. 
Po maturitě v roce 1900 byl přijat na České vysoké učení technické v Praze k pro-
fesoru Janu Kotěrovi. Ještě téhož roku však přešel na Akademii výtvarných umění, 
do ateliéru prof. M. Pirnera, kde setrval následující dva roky. V roce 1902 přestoupil 
do ateliéru prof. F. Thieleho. Akademii ukončil v roce 1905. Ve stejném roce odešel stu-
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dovat do Německa, nejdříve na Akademii v Karlsruhe k prof. L. Schmid-Reutteovi a poté 
do Berlína k prof. W. Trübnerovi.

Zatímco jeho vrstevníci ze skupiny Osma vášnivě reagovali na Munchovu malbu, Justitz 
tehdy, jak se sám vyjádřil, „podezříval (...) všechno, čemu se říkávalo „moderní“ ... “ 
Nezapadl ani do Skupiny výtvarných umělců.

Zlom přišel v roce 1910, když odcestoval do Francie, kde se v pařížských galeriích setkal 
s díly H. Daumiera a E. Delacroixe. Vymanil se z vlivu školních vzorů a nadále se ubíral 
cestou umělce, který se snažil nahlížet na umělecké dílo jako na předmět reálné objek-
tivní skutečnosti, která se nesnaží napodobovat, ale řídí se vlastními osobitými výtvarnými 
zákonitostmi. Kolem roku 1912 ho výrazně inspirovalo dílo Paula Cézanna.

Ještě před začátkem první světové války namaloval několik lyrických obrazů, ve kterých 
se snažil vyjádřit svou touhu po klidu, prostotě a jednoduchosti. Kolem roku 1914 se v dílech 
začaly objevovat znaky kubismu, které sílily ještě ke konci druhé dekády dvacátého stole-
tí a projevovaly se až do konce autorova života.

Po skončení první světové války usiluje o cézannovskou kompoziční zákonitost a staveb-
nost. V průběhu dvacátých let, po návštěvě Paříže roku 1923, dospívá k dalšímu zlomu 
své tvorby – k neoklasicismu. Kromě ryze neoklasicistních děl se v některých obrazech 
originálně propojují prvky ryze kubistické s prvky neoklasicistními.

Koncem dvacátých let rozehrává svá plátna výraznější barevností. V roce 1929 se stal 
členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1932 odjel na Slovensko, kde těžce 
onemocněl. Od té doby již nemaloval. Zemřel v bratislavské nemocnici 9. února 1934.

 PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

obraz zapůjčen na výstavu „Jan Vaněk (1981–1962) 
Civilizované bydlení pro každého – Krajská galerie 

výtvarného umění ve Zlíně, 2010”
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6.

Kupka František (1871–1957)

Spánek
1903–1904
kresba uhlem, běloba, papír
56,3 × 44,1 cm
sign. PD Kupka

na rubu název díla autorem

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

provenience:
 � Jindřich Waldes W 1891; Národní galerie v Praze v Praze 1940 (konfiskace) K 5347; 
Jiří Waldes (restituce) 1996 
Dílo je významné svým původem. Tvořilo součást sbírky Jindřicha Waldese  
(1876–1941), významného českého podnikatele a průmyslníka, ve světě proslulého 
„krále knoflíkářů”, zakladatele firmy na textilní galantérii WALDES KOH-I-NOOR. 
Waldes za svého života shromáždil úctyhodnou sbírku, v níž vynikalo zejména 
dílo Františka Kupky, zastoupené celkem 289 uměleckými pracemi. Po zabavení 
Waldesovy sbírky (soustředěné v tzv. Waldesově obrazárně) nacisty přešlo  
do Zemské a potom do Národní galerie v Praze. V roce 1996 bylo vráceno  
v restituci Waldesovým dědicům. 

reprodukováno:
 � Kupka – Waldes. Malíř a jeho sběratel. Dílo Františka Kupky ve sbírce Jindřicha 
Waldesa. Vyd. Petr Meissner, Antikvariát Petr Meissner, Praha, 1999, s. 340, č. 49

vystaveno: 
 � František Kupka, Dělnický dům, Prostějov, 1905, č. k. 14
 � František Kupka, Technologicko-průmyslové muzeum, Praha, 1906, č. k. 115
 � Kolín n. Rýnem – Mnichov – Vídeň – Amsterdam – Praha, 1967–68, č. k. 194

vyvolávací cena: 700 000 Kč
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Posuzované dílo „Spánek“ je originálním, exkluzivním, výtvarně virtuózním dílem Františka 
Kupky, průkopníka moderního uměleckého vidění a jedné z nejvlivnějších tvůrčích osob-
ností dvacátého století. Kupkovo jméno je vyslovováno se stejným respektem a uznáním 
jako jméno Picassovo, Kandinského, Mondrianovo či jiného z těch největších umělců, 
kteří zásadním způsobem obohatili evropské umění.

Kupka byl pozoruhodným člověkem stejně jako umělcem. Jeho téměř románový životní 
příběh jako by se přímo vybízel k literárnímu zpracování – je bohatý na překvapivé zvraty 
osudu, což také platí o vývoji jeho díla. Z maloměstského učně sedlářství, který pro své 
„umělecké vrtochy“ sběhl z řemesla, se vlastním úsilím vypracoval do pozice světové-
ho umělce, který v prvním desetiletí dvacátého století malířství nejenom obohacoval, 
ale přímo objevoval jeho nové horizonty.

Zatímco není snadné rozhodnout, kdo v evropském umění vytvořil první nefigurativní 
obraz, František Kupka byl prvním malířem, který abstraktní malbu oficiálně vystavil. 
Monumentální, dvoumetrová „Amorfa. Dvoubarevná fuga“, autorovo nejslavnější dílo, 
a menší „Amorfa. Teplá chromatika“ byly představeny na Podzimním salonu roku 
1912 v Paříži a vzbudily obrovskou pozornost, i když samozřejmě zčásti skandální. Kupka 
však nebyl typickým představitelem pařížských avantgard. Jeho umělecký přístup ovliv-
nilo duchovní klima 19. století – nietzscheovský kult génia a symbolistní touha proniknout 
všemi záhadami života i kosmu, motivovaná rozvojem přírodních věd, teosofií a esoteric-
kými naukami.

Akademické školení v Praze, ve Vídni a odtud cesta do Francie, která se stala autorovi 
druhým domovem, vytvořily základní půdorys umělcovy životní a tvůrčí cesty. Virtuózní 
kresba a malba, secesní dekorativismus a výrazná symbolistní obsahovost se v jeho 
díle spojí s kultem pohanského světa, erotickou smyslovostí a formují první zralé období 
Kupkovy tvorby.

Posuzované dílo „Spánek“ je reprezentativním příkladem této symbolistní periody, kon-
krétně první fáze francouzského pobytu, kdy se autor v souvislosti s ilustrační činností 
(cykly Peníze, Náboženství, Mír pro Ĺ Assiete au Beurre, 1901–1904; ilustrace k sedmisvazko-
vému dílu E. Recluse, Ĺ Homme et la Terre, od 1904) soustředí především na kresbu, kterou 
z hlediska techniky a faktografické přípravy kultivuje až do krajnosti. Okázalé ztvárnění 
přepychového interiéru, temperamentní rytmus secesních linií, sametová škála černí 
a šedí zde přesvědčují, že Kupka je mistrem svého oboru. Obsahově odráží posuzované 
dílo filozofické otázky, které si autor kladl jako člověk i jako umělec a na něž hledal odpo-
vědi také prostřednictvím okultních nauk. Praktikoval spiritismus a je pravděpodobné, 
že se v Paříži zařadil mezi osobnosti, které se scházely v Muchově ateliéru v rue du Val-
de-Grâce, rezervovaném občas pro „návštěvy ze záhrobí“. Do díla „Spánek“ se tak skvěle 
promítlo dekadentní přitakání všemu, co je hluboké a temné, nevyslovené a skryté. Bdělý 
svět smyslů se jevil jako opovrženíhodný a nepatrný. 

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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7.

Kubín Otakar (1883–1969)

Zátiší s ovocem
olej, plátno
46 × 55 cm
sign. PD Coubine

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

provenience:
 � zakoupeno z ateliéru autora 

vyvolávací cena: 320 000 Kč

Posuzovaný obraz je zátiším jemné a intimní lyriky, jež představuje autentickou a typic-
kou práci Otakara Kubína – Coubine, autora, který prožil nevšední umělecký osud. 
V roce 1912 se usadil ve Francii, aby byl následně přijat do slavné Pařížské školy, „Ĺ École 
de Paris“, jako její čelný představitel v době po první světové válce. Svůj charakteristický 
(neo)klasicistní styl dvacátých let, jímž se ve světě i doma proslavil, následně již výraz-
něji neměnil, jen tvary jsou modelovány měkčeji, chvějivěji a barevnost bývá výraznější. 
V padesátých letech se Kubín vrátil zpět do Československa a prožil zde třináct let. 
Malířův smysl pro řád, přesné vyvážení tvarů a koloritu v rovnováze chladných a teplých 
tónů, zůstává i v pozdějším období dílem hluboké reflexe a velké komplexnosti pohledu.

Coubinova zátiší jsou příležitostí k poznání pravdivosti podání, nikoliv k nečekaným pře-
kvapením. Jsou to díla maximální noblesy a povznesení se nad efemérními módami 
a efekty. Není divu, že francouzský kritik Marcel Sauvage označil autorova zátiší za „nej-
krásnější a nejmilejší“, jež byla v tehdejší době namalována.

V posuzovaném obraze se šťavnaté dary přírody snoubí s kreativním a promyšleným 
zásahem umělcovy ruky. Coubine, v touze po dosažení ideální, absolutní krásy, „upravu-
je“ přírodu do seskupení, jež se v ní nenachází. Na desku dřevěného stolu umístil do pro-
myšleného aranžmá talíř se zralým ovocem, aby každý kousek plně vyzněl ve svém zje-
vení, vázu s ornamentem zlatého lesku a zřasenou draperii, vyvolávající dojem hybnosti 
a vnášející sofistikovaný kontrast do střízlivé prostoty předmětů. Zátiší tu nezaplňuje celou 
obrazovou plochu, ale v pravé části nechává zaznít pokračování interiéru, což umocňuje 
prostorovost a rozšiřuje vizuální pole diváka. Mimořádně ušlechtilý účin celé kompozice 
v jemném štětcovém podání završuje užití delikátního stříbřitého tónu, který upomíná 
na Camilla Corota. 

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.

MISTR INTIMNÍ LYRIKY
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8.

Procházka Antonín (1882–1945)

Kubistická hlava
1910
tuš, akvarel, negro, papír
38,6 × 28,6 cm
sign. PD 1910 monogram AP

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

provenience: 
 � Ze sbírky Prof. MUDr. Otakara Teyschla, DrSc. (1891 –1968), přednosty Dětské kliniky 
Masarykovy univerzity v Brně, významné osobnosti české pediatrie. Antonín 
Procházka byl jeho blízkým přítelem. Bezmála polovinu jeho kolekce obrazů tvořily 
díla Antonína Procházky, jehož tvorba plně souzněla s Teyschlovými vyhraněnými 
názory na funkci uměni, s jeho vkusem a životními postoji. Do zorného pole Teyschla 
jako sběratele se nejprve dostalo Procházkovo kreslířské dílo – podařilo se mu získat 
reprezentativní, ucelený soubor jeho prací na papíře.

reprodukováno: 
 � Kutal Albert – Antonín Procházka, SNKLHU, Praha 1959, obr. č. 37. 
 � Jindřich Chatrný – Radana Červena (eds.), Otakar Teyschl. Universitní profesor. Lékař. 
Sběratel. Mecenáš., vyd. Statutární město Brno a Archiv města Brna, Brno 2012, str. 79

 � Antonín Procházka a kubismus, skládačka, vyd. MG v Brně k výstavě: Český kubismus 
1909–1925, 1992

uvedeno: 
 � P. Spielmann, Soupis kubistických kreseb Antonína Procházky, č. soupisu 55
 � (monografie) Antonín Procházka 1882–1945, Muzeum města Brna, Moravská galerie 
v Brně a Obecní dům v Praze, 2002, č. soupisu K 104, s. 350

vyvolávací cena: 950 000 Kč
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Posuzované dílo „Kubistická hlava“ je autentickou, špičkovou a sběratelsky exkluzivní 
prací Antonína Procházky, jednoho z nejvýznamnějších a nejosobitějších představitelů 
zakladatelské generace českého moderního umění, tzv. „generace Osmy“. Po období 
výtvarné dramatizace (ovlivněné příklady Edvarda Muncha, Vincenta van Gogha, 
Honoré Daumiera ad.) vstupuje autor na pole kubismu, výtvarného směru, o kterém 
dnes není pochyb, že je nejdůležitějším momentem novodobých dějin výtvarného 
umění. Již Emil Filla si ve svých zápiscích uvědomoval, že kubismus je „metoda nového 
vnímání světa a nový poměr subjektu a objektu“. Emil Filla a Antonín Procházka byli 
prvními českými umělci, kteří usilovali o ryze výtvarnou formu založenou na pevných 
zásadách kubistické konstrukce obrazové plochy.

Posuzované dílo jednou z Procházkových brilantních a mimořádně vzácných realizací, 
v nichž se nová antirealistická krystalizace forem ustavuje. „Kubistická hlava“ příkladně 
demonstruje, jak se Procházkův výtvarný výraz v roce 1910 zradikalizoval. Přispěla k tomu 
autorova návštěva Paříže na podzim předchozího roku, kdy se seznámil s nejaktuálnější 
tvorbou Pabla Picassa a George Braqua. Je pravděpodobné, že tam shlédl i Picassovu 
plastiku „Hlava ženy – Fernanda“ (1909), inaugurační dílo kubistického sochařství, 
které v roce 1911 získal do své sbírky český historik umění a teoretik kubismu Vincenc 
Kramář (dnes v NG v Praze). Podobně jako Picassova socha je i Procházkova „Hlava“ 
v intenci tehdejšího směřování analytického kubismu expresivně stylizována. Uplatňuje 
se zde fascinující kontrast dynamické tříště forem a melancholicky laděného výrazu 
v zamyšlení skloněné tváře. Tento protiklad lze z hlediska psychologického symbolismu, 
pro Procházku velmi důležitého, jak dokládají i jeho další mistrovské realizace, např. 
„Prométheus“ (1911, MG Brno) či „Hamlet“ (1912, NG v Praze), interpretovat jako polaritu 
mezi aktivností a pasivností. 

„Kubistická hlava“, mistrně tvořená krystalickou tříští ploch, jemně odstíněných v duchu 
barevné askeze analytického kubismu, a obsahově prodchnuta „formulí patosu“, 
manifestuje přímou účast Antonína Procházky na propracovávání nových uměleckých 
objevů.

 PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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9.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Zátiší se zeleným pohárem
1914
kvaš, akvarel, karton
40 × 26,5 cm
sign. PD Ot. Nejedlý 1914

provenience:
 � ze sbírky Prof. Mudr. Otakara Teyschla, DrSc.

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

vyvolávací cena: 65 000 Kč

Posuzované dílo „Zátiší s pohárem“ je originálním a sběratelsky raritním dílem Otakara 
Nejedlého, významného představitele české moderní malby první poloviny 20. století, 
jehož tvorba prošla vývojem od osobité interpretace impresionismu, secesního dekorati-
vismu a kolorismu přes kubismus až po „obsahovou krajinomalbu“ novoromantické cito-
vosti. Aktuálnost a přitažlivost Nejedlého díla spočívá v rozpětí mezi póly domova a ciziny, 
města a venkova, přírody a civilizace, šířeji mezi polaritami avantgardy a tradicionalismu.

Z tohoto hlediska představuje mimořádně důležitou kapitolu autorova neortodox-
ní recepce kubismu, k níž dochází roku 1914. Autor po návratu z cest po Cejlonu 
a Indii (1911) sdílí společný ateliér s Vincencem Benešem, který mu pomáhá zapojit 
se do současného pražského kulturního života. Ve vinohradském ateliéru spolu dokonce 
otevřou „Moderní školu malířskou“. Oblíbí si ho i Bohumil Kubišta (B. Kubišta v dopise Janu 
Zrzavému z Puly, 1913: „Myslím, že Nejedlý je jediný ze všech poctivý člověk a že se řídí jen 
uměním a ne stranictvím.“)

Posuzovaná práce je autorovou špičkovou realizací z tohoto krátkého období, kdy Nejedlý 
překvapil otevřeným přijetím „evropského“ kubismu a stvrdil tak svou spřízněnost s kubi-
stickou avantgardou, k níž ho přivedl právě Vincenc Beneš. Patří k unikátnímu souboru 
kvašových zátiší, který je dnešní historií umění vnímán jako Nejedlého originální vklad 
do českého moderního umění. Vzácnost posuzovaného díla umocňuje skutečnost, 
že většina děl z tohoto nepočetného souboru se nachází ve sbírkách Oblastní galerie 
v Liberci a Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

Protože Nejedlý byl od počátku koloristickým, senzitivním malířským talentem a nebyl 
svázán kubistickou ortodoxií ovládající Skupinu výtvarných umělců, v „Zátiší s pohárem“ 
dynamicky rozvinul hru do sebe vklíněných ploch, typických pro syntetické období kubi-
smu, s opravdu neobyčejnou suverenitou, jako radikální a mimořádně výmluvné gesto.

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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10.

Kubín Otakar (1883–1969)

Kytice karafiátů
olej, plátno
55 × 46 cm
sign. PD Coubine

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

vyvolávací cena: 190 000 Kč

Posuzovaný obraz „Kytice karafiátů“ je autentickým, kvalitním a velmi noblesním dílem 
Otakara Kubína – Coubine. Představuje autorovo ušlechtilé ztvárnění květinového zátiší, 
které zrcadlí mistrné vyrovnání citových a intelektuálních složek umělcovy mysli. Na zákla-
dě stylového rozboru a srovnání lze jeho vznik zařadit do třicátých let dacátého století, 
tedy do období vrcholu a největší slávy autorova díla spadající do doby mezi dvěma 
světovými válkami.

Obraz vykazuje všechny kvality Coubinova klasicismu, spojuje výrazné znaky francouz-
ského ducha – „míru a uměřenost“ (jak malíř sám říkával), s upřimným, středoevropským 
názorem.

V posuzovaném květinovém zátiší se napl-
no uplatňuje jeho zásada, že umělcovo 
poslání spočívá v trpělivém a pokorném 
studiu přírody, v hluboké ústě k jejím trvalým 
hodnotám. Vyhýbá se úmyslným efektům. 
Jednoduché kompoziční schéma vyvolá-
vá dojem stálosti a neměnnosti. Obraz má 
v sobě něco nadčasového, jistý rys abso-
lutna. Je to malba bravurně vyrovnaná 
a velmi vznešená.

„Kytice karafiátů“ je krásným obrazem 
vyzrálého Coubinova stylu, v němž mihota-
vé chvění štětcových tahů přímo zachycuje 
smyslové opojení z nádhery barev a tvarů, 
které stvořila příroda.

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.

DÍLO SMYSLOVÉHO 
OPOJENÍ A NOBLESY
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11.

Procházka Antonín (1882–1945)

Dívka
1913
olej, lepenka
38,5 × 21 cm
sign. PD Ant. Procházka 1913, na rubu 1913 Ant. Procházka

na rubu název díla autorem, razítko sbírky: Venera, razítko: Vystaveno v Mánesu 1934

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

provenience:
 � dílo prošlo majetkem významného brněnského sběratele a obchodníka s uměním 
Františka Venery (1901–1979)

reprodukováno:
 � J. B. Svrček, Antonín Procházka, edice Prameny, vyd. Melantrich, Praha, 1939, obr. 6

 
vystaveno: 

 � Souborná výstava Antonína Procházky, SVU Mánes, Praha, 15. března – 2. dubna 
1934, úvodní studie Vincenc Kramář, č. k. 69 (zapůjčeno z majetku Fr. Venery)

vyvolávací cena: 2 800 000 Kč

Posuzovaný obraz „Dívka“ je originálním, exkluzivním a sběratelsky nesmírně cenným 
dílem Antonína Procházky z jeho vrcholného a nejzajímavějšího tvůrčího období orfistic-
kého kubismu. Právě toto novátorské přehodnocení kubistického stylu zaručilo Antonínu 
Procházkovi v dějinách českého moderního umění přední pozici. Realizoval jednu z nej-
pozoruhodnějších variant kubismu, pravděpodobně z českých malířů nejbohatší. Aniž 
by se teoreticky nebo ideologicky projevoval, byl Procházka vnímavým pozorovatelem 
a účastníkem avantgardních snah v Evropě. Jeho orfistické malby představují ojedině-
lou syntézu vnějších inspirací, např. futuristické dynamiky transformované francouzskými 
kubofuturisty, a vlastních inovací. Proto je Procházkův přínos výrazně oceňován i v mezi-
národních souvislostech.

OJEDINĚLÁ UKÁZKA 
ORFICKÉHO KUBISMU
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Dr. Vincenc Kramář byl prvním, kdo zpozoroval, že Antonín Procházka od roku 1913 „půjde 
především za smyslovou látkovostí“, že klade „důraz na barevný účin plošek dekorativně 
rozložených“. Nápadnou změnu a odklon od „věcného kubismu Picassova“ nazval orfis-
mem, termínem, který poprvé použil Guillaume Apollinaire v knize „Les Peintres Cubistes“ 
(Kubističtí malíři). První výrazné malířské výboje mimo hranice kubismu podnikl Antonín 
Procházka právě ve zlomovém roce 1913. „Ohňostroj barev“ v jeho tvorbě explodoval 
podmíněn přirozeným autorovým naturelem, byl však bezesporu také ovlivněn dobovými 
událostmi. Na Podzimním salonu v Galerie Der Sturm Herwartha Waldena (září–listopad 
1913), označeném za „oslavu orfismu“, byl mezi představiteli orfismu, futurismu, expresio-
nismu a rayonnismu zastoupen i Antonín Procházka.

V posuzovaném obraze prolamuje malířova smyslovost a niterná láska k barvě přísný 
kubistický řád. Polopostava dívky je rozpohybována novým dynamismem, doslova překy-
puje rokokovou abundancí tvarů – motivy duhových spirál, křivek a disků, takže se téměř 
zdá, jako by téma samo bylo podružné pro tuto úchvatnou tvarovou souhru rozvilin. 
Není tomu ale zcela tak – samy křivky souzněly Procházkovi s ženským principem, byly 
„pohyblivé, graciézní, nádherné, (…), sladké, ale také tajemné, úkladné, vzpurné, zlostné“. 
Jeho orfistické malby rozvíjely především dvě témata – motiv dívčí tváře či polopostavy 
a motiv květu. Dle Miloslava Lamače byla žena pro Procházku antropomorfní paralelou 
květu.

V obraze „Dívka“ jsou rozehrány nesmírně delikátní barevné orchestrace: spíše než s kon-
trasty pracuje autor se stupnicemi, takže barevný dynamismus se odehrává především 
jako gradace, kde postupné přechody opalizujících tónů vedou divákovo oko po zvole-
ných cestách.

Posuzovaný obraz „Dívka“ je dílem až „rozmarným v okázalosti své nádhery“ (J. Pečírka).

 PhDr. Rea Michalová, Ph.D
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12.

Král Jaroslav  
(1883–1942)

Dívčí poloakt
1932
olej, lepenka
52 × 68 cm
sign. LD Jar. Král 1932

na rubu 1932/15 a dvě 
autorská razítka Král

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

provenience:
 � původně z majetku 
rodiny autora

reprodukováno:
 � (monografie) Marcela 
Macharáčková, Jaroslav 
Král, Muzeum města Brna, 
2014, soupis č. 374, s. 343

vyvolávací cena: 
350 000 Kč

ESTETIKA 
LYRICKÉHO 
KUBISMU
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Posuzovaný obraz „Dívčí poloakt s hruškami (Rozdováděná žena)“ je autentickým, mimo-
řádně kvalitním a okouzlujícím dílem Jaroslava Krále, jehož tvorba tvoří velmi výrazný 
článek avantgardní kultury meziválečné Evropy. Právě na autorově hluboce osobité 
a nesmírně poctivé tvůrčí cestě si uvědomujeme sílu uměleckých názorů zakladatelské 
generace české moderní malby, jako celku představovaného vysoce vyhraněnými umě-
leckými individualitami.

Jaroslav Král bývá ve vzpomínkách současníků charakterizován jako rozvážný člověk 
ryzího charakteru a spíše uzavřené povahy. Umělecká odpovědnost a snaha o maximál-
ní estetickou vytříbenost ho vedly k pozvolnému a uvážlivému přijímání nových výtvar-
ných podnětů, z nichž těžil až ve chvíli, kdy byl plně přesvědčen o jejich výrazové síle 
a opodstatněnosti. Přijal-li ve svém díle vyjadřovací formy kubismu, bylo to proto, že mu 
především umožnily vystupňovat výrazovou účinnost díla. Celým svým přesvědčením 
však nejvíce tíhl k akcentaci řádu a harmonie. Jakýkoliv živelný přístup mu byl cizí, jeho 
styl se vyznačuje zdánlivou skladebnou jednoduchostí – ojedinělou krystalickou čistotou.

V českém umění mezi dvěma světovými válkami představuje tvorba Jaroslava Krále jednu 
z nejoriginálnějších a nejzajímavějších poloh (neo)klasicismu. Posuzovaný obraz „Dívčí 
poloakt s hruškami (Rozdováděná žena)“ je toho skvělým příkladem. Přestože na jedné 
straně souzní s proudem lyrického kubismu, ve své nejhlubší podstatě je modernistickým 
klasicismem (jako jím byl např. purismus A. Ozenfanta a Ch. E. Jeannereta – Le Corbusiera). 
Jaroslav Král zde dovádí k dokonalosti svou „krásnou“ malbu, založenou na jasné, raci-
onální kompozici, jejíž tvary jsou definovány hybnou graciézní linií. Puristicky střízlivé 
skladebné řešení vyvažuje nepopiratelný erotický náboj senzuálního tématu. V posuzo-
vaném obraze se unikátním způsobem snoubí adorace půvabů ženství a rozkoší života 
s oslavou velmi distingovaných poloh malířské kultury.

Malíř a kreslíř Jaroslav Král se narodil 5. prosince 1883 v Malešově u Kutné Hory. Pocházel 
z rodiny hospodářského správce a účetního odborníka Františka Krále a Emilie Králové. 
Otec během svého života zastával funkce správce na různých statcích a rodina se tak 
často stěhovala. Po úspěšném ukončení reálky v Českých Budějovicích (1897–1901) složil 
přijímací zkoušky na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor figurální a ornamentální 
kreslení. Byl přijat do ateliéru profesorů Arnošta Hofbauera, Emanuela Lišky, Jana Preislera 
a J. Maška. Zde studoval do roku 1904.

V roce 1919 se stal Jaroslav Král, společně s Josefem Šímou, Václavem Machem, 
Jaroslavem Provazníkem a dalšími, spoluzakladatelem Klubu výtvarných umělců Aleš. 
V roce 1922 však několik progresivnějších členu klub opustilo a založilo si nový spolek 
s názvem Skupina výtvarných umělců v Brně.

Počátkem dvacátých let vytvářel Král rozměrné figurální kompozice, ve kterých dokázal 
mistrně vyvážil jejich formální i obsahovou stránku. Klasicismus tu propojil velmi originálně 
s kubismem.

Svou práci prezentoval převážně na skupinových výstavách SVU v Brně. V roce 1921 byl 
jmenován asistentem na katedře technického kreslení na Vysokém učení technickém 
v Brně, kde působil až do roku 1928.
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V roce 1924 pobýval krátký čas v Paříži. Od půlky dvacátých let v jeho tvorbě naplno 
převládly figurální kompozice. Ústředním tématem se mu staly především ženské figury, 
soustředil se na zobrazení jejich něžných křivek a oblých tvarů v duchu (neo)klasicismu.

Koncem dvacátých let se v Králově osobité tvorbě začal opět projevovat vliv kubismu, 
především v kompozicích zátiší.

V roce 1931 se konala autorova první samostatná výstava v brněnské Galerii Vaněk, kte-
rou uspořádala Skupina výtvarných umělců. V této době se stýkal s brněnskou levicovou 
skupinou, která působila kolem tamní sekce Levé fronty a časopisu Index.

S blížící se hrozbou druhé světové války se Jaroslav Král zaměřil na zdůraznění základ-
ních, tradičních hodnot v tématech rodiny a české krajiny. Vrátil se zpět ke klasicistním 
zásadám a sociální tématice dvacátých let. Koncem března roku 1941 byl Jaroslav Král 
zatčen gestapem a uvězněn. I přes snahu rodiny o propuštění byl odvezen do Osvětimi, 
kde zahynul v plynové komoře 22. března 1942.

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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13.

Beneš Vincenc (1883–1979)

Kytice
olej, plátno
63 × 49 cm
sign. PN V. Beneš

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

vyvolávací cena: 65 000 Kč

Vincenc Beneš byl členem legendární skupiny „Osma“ – její první výstavy v březnu 1907 
se sice nemohl zúčastnit, ale na druhé výstavě v Topičově salonu v červnu a červenci 
roku 1908 již byl zastoupen. Jan Preisler, Jan Kotěra a Miloš Jiránek se pak (1909) zaslou-
žili o to, aby část mladých byla přijata za členy SVU Mánes – nejprve to byli Vincenc 
Beneš, Emil Filla a Václav Špála. Koncem února 1911 však došlo mezi staršími členy 
spolku a mladým, radikálním křídlem k rozepři, kterou ukončil odchod mladých, vedoucí 
ke vzniku Skupiny výtvarných umělců. Vincenc Beneš se významným způsobem podílel 
na skupinové činnosti, vydávání časopisu Umělecký měsíčník a na výstavních podnicích 
doma i v sousedním Německu. Téměř paralelně se zánikem Skupiny výtvarných umělců 
a s návratem do Mánesa si uvědomuje limity racionálních pouček kubismu, obává 
se nebezpečí formálního zplanění a schematizace, ztráty obsahové sdělnosti. Neváhá 
náhlým obratem opustit radikální variantu kubismu. Krátce je ovlivněn (neo)klasicismem 
André Deraina a následně zejména poimpresionistickou malbou Pierra Bonnarda. 
Nejpřiléhavější výraz své bytostně senzitivní osobnosti nalézá v krajinářské tématice 
(ve stopách Antonína Slavíčka) a v obrazech kytic a zátiší.

Posuzované dílo je autorovou okouzlující prací založenou na kultu barvy a suverénním 
štětcovém rukopisu. Impulzívnosti koloristického založení však není obětována kompo-
ziční soudržnost obrazu. V tom lze shledávat jasný doklad bonnardovské lekce – roku 
1931 jel Vincenc Beneš do Paříže s Alfredem Justitzem, aby připravili výstavu „Umění 
současné Francie“. V této kolekci, kterou v březnu toho roku otevíral SVU Mánes svou 
novou budovu na vltavském nábřeží, byl Bonnard zastoupen devíti obrazy. A tehdy právě 
začínal Bonnardův vliv nejen na Beneše, ale také na M. Holého, B. Dvorského ad. „Paříž“, 
vzpomínal Beneš, „utvrdila mě v novém mém názoru na barvu. Pochopil jsem zásadu 
pravého kolorismu, že barva je nejpůsobivější a zároveň nejnosnější, živá a tvořivá jedině 
gradací a odstupňováním“. Neboli, jak napsal Bonnard, „někdy je zapotřebí počítat jako 
v hudbě: raz, dva, tři …“

V posuzované kytici se Vincenc Beneš projevil jako obdivovatel těch nejsubtilnějších 
a nejkrásnějších stránek jevové skutečnosti. 
 
 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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Posuzovaný obraz „Do práce (Ženy do práce)“ je autentickým, skvěle formově a kolori-
sticky rozehraným dílem Pravoslava Kotíka, bravurního moderního figuralisty, jehož dílo 
má při své rozsochatosti a odvaze k experimentu neobyčejnou vnitřní jednotu. Kotík byl 
autorem fascinovaným výrazem lidského gesta, pohybem, děním a barevnými kontrasty 
v obraze, dokázal zachytit mnohovrstevnatý příběh člověka v jeho složité sociální struk-
tuře. Jak bylo napsáno, autorova malba odráží „třpyt každodennosti v jeho nejrůznějších 
fazetách“ (M. Pánková). Byl senzitivním komentátorem doby a situací, zobrazoval mezilid-
ské vztahy a vazby. „Zbavoval své dílo tzv. krásy, líbivosti a přitažlivosti pro povrchní oko 
– tak provokativně, že (…) stvořil styl. (…) Šel cestou všednosti (…), trochu škodolibě: to jsi ty, 
člověče“ (České slovo, 1944).

Posuzovaný obraz, krásný příklad autorova civilismu, vznikl z okamžitého impulzu 
a momentálního záznamu převedeného v promyšlenou výtvarnou skladbu prolínajících 
se tvarů, podtržených výrazně cítěnými obrysovými liniemi. Kotík se zde vrací k tématu 
venkovského života a ověřuje si účinnost nových formálních prostředků – zdůrazněné 
linie a barvy. Tvar se mu člení v natolik bohatou geometrickou strukturu, že dosahuje 
téměř kaleidoskopického efektu.

Posuzované dílo „Do práce (Ženy do práce)“, jež se řadí k malířovým reprezentativním 
mnohafigurálním kompozicím čtyřicátých let, skvěle dokládá, že Pravoslav Kotík byl 
autorem, který si nekladl zábrany, neomezoval se a dychtivě zachycoval vše, co ho upou-
távalo a provokovalo k výtvarnému sdělení.

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.

14.

Kotík Pravoslav (1889–1970)

Do práce
1943
olej, plátno
60 × 81,5 cm
sign. PD P. Kotík 43, na rubu P. K.

na rubu č. 52/43

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

vystaveno:
 � Pravoslav Kotík, 35. výstava Topičova salonu od 20. dubna do 16. května 1948

reprodukováno:
 � ve výstavním katalogu, Topičův salon, Praha

vyvolávací cena: 280 000 Kč
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15.

Foltýn František (1891–1976)

Abstraktní kompozice
1928
olej, plátno
81 × 60 cm
sign. PD Foltýn 1928

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

vyvolávací cena: 2 800 000 Kč

EXCELENTNÍ UKÁZKA 
BIOMORFNÍ ABSTRAKCE



57



58



Posuzovaný obraz „Kompozice“ je autentickým a exkluzivním dílem vrcholné biomorfní 
abstrakce Františka Foltýna, spolu s Františkem Kupkou našeho nejvýznamnějšího a nej-
důslednějšího malíře nefigurativního zaměření.

Zatímco autorova raná tvorba představovala svébytnou syntézu expresionismu, kubis-
mu a magického realismu, pro abstraktní fázi, která ho nejvíce proslavila, měl zásadní 
význam jeho odjezd do Paříže koncem roku 1923, kde setrval přes deset let. Teprve tam 
se mohl oddat problematice „peinture pure“, „čisté malby“. Pobýval v Paříži v době, 
kdy se znovu stala centrem mezinárodní umělecké avantgardy, prožíval to, o čem mnozí 
čeští tvůrci jen snili a o čem se jen sporadicky dozvídali z časopisů. Studoval na akademi-
ích Julian a Grande Chaumière, přátelil se se Štyrským a Toyen, kteří byli v druhé polovině 
dvacátých let v Paříži rovněž. Foltýnovy první obrazy překračující rámec kubistického 
tvarosloví z let 1926–27 byly ovlivněny artificialismem. Současně se pod vlivem společ-
nosti kolem Galerie Aux Sacré du Printemps, kde měl možnost roku 1927 uspořádat výsta-
vu, a jejích vůdčích osobností Michela Seuphora a Paula Derméeho, začíná zajímat 
o zákonitosti abstraktní malby. Tento okruh ho potom přivádí do skupiny skupiny „Cercle 
et Carré“, jejímž programem bylo „zlidštit geometrii a geometrizovat lidské“. O rok později 
spoluzakládá umělecké sdružení „Abstraction – Création“, jehož jádro tvořily osobnosti 
jako H. Arp, R. Delaunay, N. Gabo, A. Gleizes, L. Moholy-Nagy či T. van Doesburg. Čestným 
předsedou byl v první fázi zvolen František Kupka. Tím se Foltýn zařadil „mezi nejlepší 
z nejlepších“, jak si poznamenal v jednom z dopisů.

Posuzovaný obraz „Kompozice“ je excelentní ukázkou Foltýnovy purifikace malby 
od imitativnosti a předmětného tvarosloví. Pokud použijeme básníkova slova, je to jeden 
z autorových „oslňujících malířských zápasů“, jež by dokázala přetlumočit jen poezie 
(J. Cassou). Představuje mimořádně promyšlenou barevnou a formální skladbu, v níž 
tvar, zbavený jakýchkoli předurčených významů, reprezentuje nositele energie, provokují-
cího diváka smyslově působivou představou kontinuálně se odvíjejícího dění. Foltýna při-
tahovala práce s barvou, její téměř senzuální utváření plátně, zklidněné jen v plochách 
geometrických obrazců. K intenzifikaci divákovy zrakové zkušenosti pak přispívají četné 
lineární, po ploše rozeseté prvky.

Krásný komentář k Foltýnovým dílům tohoto typu podal spisovatel a umělecký kritik 
Jean Cassou u příležitosti autorovy výstavy v Galerie Quatre Chemins roku 1930 v Paříži: 
„V rozlehlém prostoru (…) se řadí, skládají a rozpojují elementární tvary. Vyrůstají z etheru, 
jednou beránkovitě zvlněného nebo mračného, jednou prosyceného světlem, jindy 
pojednaného s rozkoší plnou něhy. Jejich zjev rázem vytváří obdivuhodné hloubky, jež 
se nám vnucují s naléhavostí až nepochopitelnou. Dochází k náhlým explozím, které 
strhují všechny složky do víru jakoby elektřinou nabitého valčíku, doprovázeného hřmot-
nými údery trojúhelníkových klínů, zatímco se štěpí atomy a mlhovina se rozpíná ze svého 
středu. Dlouhé stuhy se pružně rozpřádají, táhnou se a vinou do sebe, jako by nás každým 
oběhem chtěly unést do nových, ještě nepřístupnějších končin, přes mžikové přímkovité 
signály, které se snaží (…) usměrnit náš pohled.“

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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16.

Nowak Willi (1886–1977)

Žně
olej, plátno
83 × 53 cm
sign. PD Willi Nowak

vyvolávací cena: 65 000 Kč

Nowakovo věčné téma je příroda 
a člověk. Z obrazů vyzařuje klidná har-
monie a velký rytmus moudré reflexe. 
Cézannovská barevnost je posunuta 
do polohy výtvarné básně, vynikají v ní 
jemné dominanty nowakovských stříbři-
tých zelení, povrch obrazu je zpracován 
se zralým mistrovstvím.

Willi Nowak byl v kontaktu s největšími 
umělci své doby, Oskarem Kokoschkou, 
se slavnou drážďanskou uměleckou skupi-
nou Die Brücke a mnichovskou Der Blaue 
Reiter, stal se členem vídeňské skupiny 
Kunstschau. Po přestěhování do Mnichova 
Willi Nowak v roce 1913 spoluzaložil skupi-
nu Münchener Neue Secession.

HARMONIE IMPRESE 
A MALÍŘSKÉ FORMY
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17.

Feigl Bedřich (1884–1965)

Apollon a Dafne
olej, sololit
60 × 82 cm
sign. LD Feigl

na rubu štítek s popisem díla

vyvolávací cena: 120 000 Kč

Bedřich (Friedrich) Feigl byl český malíř, 
grafik a ilustrátor. Studoval v Praze 
na Akademii výtvarných umění v atelié-
ru Vlaho Bukovace a Františka Thieleho. 
V roce 1906 cestuje po Evropě spolu 
s Emilem Fillou a Antonínem Procházkou, 
v Berlíně se seznámí s uměním Maxe 
Liebermanna a berlínskou novou secesí. 
V roce 1907 se zúčastnil první pražské 
výstavy skupiny Osma, uvedl zde nejpo-
četnější soubor obrazů, bylo jich celkem 
18. Feiglovy obrazy se poněkud vzdalují 
od ostatních členů Osmy, je to především 
tím, že volil jiné náměty, často je to biblic-
ká nebo duchovní tematika. Feigl dlouho 
žil v Berlíně a New Yorku, jeho díla jsou 
umístěna v galeriích po celém světě.
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18.

Zrzavý Jan (1890–1977)

Dáma v kloboučku
2. pol. 30. let – 1. pol. 40. let
kombinovaná technika, plátno kašírované na lepence
36,8 × 28,2 cm
sign. LN Zrzavý Jan

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

provenience:
 � z pozůstalosti šéfdirigenta Brněnské filharmonie, zakoupeno v ateliéru autora 
počátkem 40. let

vyvolávací cena: 2 400 000 Kč

Posuzovaný obraz „Dáma v kloboučku“ je autentickým, špičkovým, sběratelsky pozo-
ruhodným a dráždivě uhrančivým dílem Jana Zrzavého, autora, který má v českém 
výtvarném umění významné a specifické postavení. Patřil k tvůrčí generaci, která se již 
před začátkem prvního desetiletí dvacátého století podílela na vytváření široké základ-
ny českého moderního výtvarného projevu. Přitom nepodléhal proměnlivým módám 
a trendům a šel přesvědčeně vlastním směrem, dle svého vyhraněného osobního vidění 
a cítění. Jeho obrazy jsou formovány básnickým viděním skutečnosti. Vyrůstají z neustálé 
oscilace mezi věcným zpodobením figur, věcí a krajin a jejich svébytnou transpozicí 
k metafoře a podobenství. Je v nich niterné napětí, zjevné i pod hávem rovnováhy, klidu 
a trvání. Tvorba Jana Zrzavého zaujímá klíčové místo v historii avantgardního umění, 
a to i ve světovém kontextu.

FASCINUJÍCÍ ZTĚLESNĚNÍ KRÁSY, 
TVARŮ A BAREVNÉHO KOUZLA
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Rané obrazy Jana Zrzavého ovlivnil secesní symbolismus, jsou hledáním odpovědi 
na životní otázku: „Co a proč?“. Takové zaměření ho přivedlo do společnosti názorově 
blízkých, na duchovní obsahy orientovaných autorů (E. Pacovský, F. Konůpek, J. Váchal, 
F. Kobliha ad.). Spolu s nimi se stal v roce 1910 členem výtvarného sdružení Sursum. Tehdy 
zároveň vstupuje do SVU Mánes, jehož členských výstav se účastní do roku 1917. Od let 
1910–11 krystalizuje jeho vlastní výtvarný výraz, na jedné straně v pevně uzavřených 
formách klasické inspirace (předznamenávajících poválečné klasicistní tendence), 
na straně druhé ve volném využití prvků kubismu. V roce 1918 má první samostatnou 
výstavu a zároveň se podílí na založení skupiny Tvrdošíjní, která se programově přihlásila 
k modernímu umění. Po první světové válce se otevírá v tvorbě Jana Zrzavého nové 
období, charakterizované lyrickým, snově měkkým tvarem a poetickou barevností. 
V roce 1923 vstupuje do Umělecké besedy, jež roku 1940 pořádá jeho velkou soubornou 
výstavu doprovázenou důležitým sborníkem s příspěvky řady významných osobností 
(Giorgio de Chirico, Vincenc Kramář, Jan Mukařovský, Karel Teige ad.). Nové podněty 
přinesly autorovi opakované cesty do Itálie (první pobyt v roce 1924) a do francouzské 
Bretaně (první návštěva v roce 1925).

Předmětem touhy a snů Jana Zrzavého bylo vždy tvořit ztělesnění krásy, přenášet svá 
životní poznání do čistých výtvarných forem. Fantómy vyvřelé z nitra se v jeho tvorbě 
prolínaly s modely spatřenými v realitě. Nejsugestivnějším zhmotněním „idolů“, jež autor 
vytvořil, byla bezesporu „Kleopatra“, reprezentující jeho téměř nikdy nekončící snahu 
co nejdokonaleji realizovat vše, co jej tvůrčím způsobem pronásledovalo a vzrušovalo. 
Jedním z malířových fascinujících ztělesnění vyzývavé krásy, plné tajemnosti, tvarového 
a barevného kouzla, je také posuzovaný obraz.

Ve formálním zjednodušení a opalizujícím koloritu nechává „Dáma v kloboučku“ vzpo-
menout na hlavy andělů, jež Zrzavý realizoval na počátku třicátých let. Zatímco však 
andělé pro něj představovali androgynní bytosti ponořené do meditativního soustředění, 
„Dáma v kloboučku“ je – podobně jako „Kleopatra“ – „fantasmagorickou ženou“, která, 
jak psal Seifert, „usmívá se na nás posud“.

Zrzavý maluje ženu jako zjevení, jako bytost, která ztratila svou hmotnost, rozpuštěnou 
v drobných chvějivých tazích štětce, ovládajících celou plochu obrazu. Barva doslova 
vyzařuje z obrazu, skví se magicky, ohnivě a čarovně. Jak bylo napsáno, Zrzavý „snil 
a básnil své vidiny, jež nebyly z tohoto světa, jež byly pravý opak přírody. Vzdaloval se od 
viditelné skutečnosti, zachovávaje si jen své barevné zření.“ (A. Friedl).

Leonardovský úsměv „Dámy v kloboučku“ je nezapomenutelný: Jan Zrzavý jím tlumočil 
stav svého nitra, odpovídající skutečnému zalíbení.

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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19.

Dvorský Bohumír (1902–1976)

Rozkvetlé pole
1942
olej, plátno
73 × 92 cm
sign. PD Boh. Dvorský 42

vyvolávací cena: 55 000 Kč

Původnost a účinnost malby Bohumíra 
Dvorského je v těchto letech záměrně 
zakládána na barvě, která je hlavním 
komponentem obrazu. Především v noe-
tickém aspektu vymezuje formové a pro-
storové vztahy, definuje hmotu, jakost věcí 
a utváří světelnou vibraci atmosféry.

Umělcova paleta má nekonvenční 
a osobité složení – vazba žluté, červené 
a oranžové se stává dominantou obrazů 
Bohumíra Dvorského.

V tomto smyslu jeho obrazy obohatily naši 
krajinomalbu osobitým přínosem, který 
je určován atmosférou jasu, slunce, plnosti 
a radosti ve vzájemných souvislostech 
umění i života.
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20.

Liesler Josef (1912–2005)

Spící dívka
1945
olej, překližka
23 × 40 cm
sign. LD Liesler 45

vyvolávací cena: 120 000 Kč

Josef Liesler se mohl narodit do různých 
epoch. Jeho umění by jistě ocenili stejně 
v době manýrismu, klasicismu i secese, 
hlásil se k odkazu renesančního malíře 
Albrechta Dürera, který vynikal jako grafik, 
stejně jako malíř.

Ve výtvarné tvorbě měl Josef Liesler velmi 
osobitý malířský styl. Jeho obrazy jsou plné 
bohatých tvarů a barevností. Jeho díla 
byla do jisté míry ovlivněna surrealismem, 
ale Liesler svou tvorbu sám nazýval „fan-
taskní realitou“. Obdivoval Picassa, Dürera, 
El Greca, Goyu a Daumiera, velkou úctu 
choval ke katalánskému malíři Salvadoru 
Dalímu. Oslovovali ho také velikáni doby 
renesance a baroka. Hlavním námětem 
mu byl člověk jako bytost schopná ucho-
vat si důstojnost a lidskost v podmínkách 
krutých i tragických.
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21.

Hudeček František (1909–1990)

Kytice ve džbánu
olej, lepenka
38,5 × 25 cm
sign. na rubu Fr. Hudeček

na rubu dedikace

vyvolávací cena: 95 000 Kč

František Hudeček patří k nejvýraznějším osobnostem umělecké generace nastupující 
koncem třicátých a počátkem čtyřicátých let. Jeho tvorba je rozsáhlá, svébytná a výra-
zově bohatá. Je pozoruhodný tím, že předjímal různé směry v českém i evropském umění. 
Už ve třicátých letech se v jeho tvorbě objevily zárodky pozdější geometrické abstrakce 
a je příznačné, že se dokázal vydávat neprozkoumanými směry.

Přistupoval ke své tvorbě velmi neobvyklým 
způsobem, nezajímal ho ani tak výsledný 
tvar jako spíše hledání cest a možností, 
které k němu vedly. Proto je také jeho 
projev zcela od začátku původní a nedo-
chází zde ani k náznaku kopírování ostat-
ních českých a evropských umělců. V díle 
se tak naplňují hlavně představy samotné-
ho autora a každý motiv je pečlivě zpraco-
ván ze všech možných hledisek a variant.

V předmětném díle se unikátním způso-
bem zrcadlí vláčná rytmizace rukopis-
ného přednesu malby i nová koloristika. 
Tento Hudečkův příklon k poválečné vlně 
české fauvistické malby, tehdy převláda-
jící v tvorbě mnoha malířů včetně někte-
rých členů Skupiny 42, nemohl mít dlouhé 
trvání. O to cennější jsou nové poznatky 
o tvorbě z konce 40. let jedné z největších 
osobností českého malířství 20. století.

72

VÝZNAMNÝ ČLEN 
SKUPINY 42
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22.

Janoušek František (1890–1943)

Surrealistická kompozice
olej, plátno
52,5 × 64 cm
sign. na rubu na blindrámu Janoušek

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

chemicko-technologická analýza: Markéta Pechová Pávová

konzultováno s rodinou autora

vyvolávací cena: 450 000 Kč

Posuzovaný obraz je autentickým, imaginativně uhrančivým dílem Františka Janouška, 
neopominutelné osobnosti české meziválečné avantgardy, z období, které bylo 
Václavem Nebeským trefně nazváno „vrcholnou fází dramatu“. 

Cesta Františka Janouška k výtvarnému umění nebyla přímočará. Vystudoval Učitelský 
ústav, po absolutoriu 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)klasi-
cistních kompozic se jeho malířský výraz uvolňuje, získává bezprostřednější charakter, 
jako důsledek cesty do Paříže (1927). V roce 1929 začíná uplatňovat odvážné tvarosloví 
pozdního kubismu, téměř fauvistického barevného ladění a zcela originální fantastiky. 
Jeho orientace na surrealismus se manifestovala záhy, a proto byl také vyzván k účasti 
na výstavě Poesie 1932 uspořádané Spolkem výtvarných umělců Mánes. Protože však 
nepatřil k okruhu autorů kolem teoretika Karla Teigeho, nebyl při zakládání Skupiny 
surrealistů v ČSR jejími organizátory osloven a svou osobitou verzi surrealismu rozvíjel 
na individuální bázi.

V posuzovaném obraze využívá Janoušek plně svou fantazijní představivost – vytváří 
zvláštní systém spletitých novotvarů, organismů procházejících podivuhodnou metamor-
fózou, jež zrcadlí apokalyptické vidiny zkázy a zániku. Jsou to formy stažené i rozervané, 
ovoidní i červovité, srůstající v nedefinovatelném bujení cárů hmoty. O radikalitě tvůrčího 
vidění tohoto typu se přesně vyjádřil Jindřich Chalupecký: „Těžko dnes vykládat, že tako-
vé obrazy se tehdy nedaly téměř vystavovat ...“ František Janoušek nalezl odvahu vidět 
svět jako jeviště neskutečně naléhavých scén, v nichž je organická i neorganická hmota 
vydána napospas působení osudových sil vesmíru. Posuzovaný obraz je toho zcela typic-
kým příkladem. 

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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23.

Janeček Ota (1919–1996)

Zátiší se sirkami (Zátiší s časopisem Život) 
1944
olej, plátno
34 × 31,5 cm
sign. LD Ota Janeček 44, na rubu Ota Janeček 1944

na rubu název díla autorem a štítek Národní galerie Praha – vystaveno na výstavě 
O. Janeček, Varšava

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

vystaveno:
 � Ota Janeček, Zapiecek – P. P. Desa, Varšava, 1987

vyvolávací cena: 150 000 Kč

Malíř, grafik, sochař a ilustrátor Ota Janeček se narodil 15. srpna 1919 v obci Pardubičky, 
jež je dnes součástí města Pardubice. V letech 1930–1937 navštěvoval reálku v Hradci 
Králové, kde také maturoval. V letech 1937–1939 studoval kreslení a deskriptivní geometrii 
na Českém vysokém učení technickém v Praze u malíře a grafika Cyrila Boudy a socha-
ře Karla Pokorného. V letech 1941–1942 byl studentem Uměleckoprůmyslové školy v Praze. 
Roku 1941 se účastnil kolektivní výstavy v Divadle E. F. Buriana D 41 a jako host Členské 
výstavy Umělecké besedy, v letech 1941–1943 vystavoval na Zlínském salonu mladých. 
Roku 1943 byl přijat za člena Spolku výtvarných umělců Mánes a v roce 1945 za člena 
Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V roce 1946 byl zastoupen na významné výstavě 
současného českého umění Art tchécoslovaque v Paříži, Bruselu, Lutychu a Antverpách.

Tak jako u většiny malířů okupační doby, měla i tvorba Oty Janečka nápadné znaky 
expresivního uměleckého stylu. Na počátku 40. let se nechal inspirovat díly italského 
malíře Amadea Modiglianiho. Roku 1943 postupně podlehl sílícímu vlivu kubismu. 
Na počátku padesátých let převažuje vliv lyrického realismu, který postupem času pře-
chází do znamení nefigurativního vyjádření tvarů.

HLEDANÍ ŘÁDU  
A KONSTRUKCE
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Jeho tvorba se vyvíjela od převažujících maleb zátiší inspirovaných tvorbou Emila Filly, 
přes figurální motivy, až k typickým motivům přiblížené přírody, jejichž náměty čerpal bez-
prostředně ze svého blízkého okolí. Tímto našel Janeček svůj osobitý styl, kterého se držel 
v podstatě až do konce života. Bylo to převážně zobrazování květin, ptáků, motýlů, stébel 
trávy v nejrůznějších podobách a variantách. V pozdějším období se vlivem ilustrátorské 
činnosti začaly vedle přírodní škály motivů v jeho tvorbě vyvíjet a prolínat realistické 
postupy s fantazijnějšími prvky.

Jako grafik proslul zejména svými technikami litografie, linorytu, ale hlavně technikou 
suché jehly, v níž neměl konkurenci. Během svého života vytvořil více jak 1000 grafických 
listů. V roce 1963 získal první cenu v Sao Paulu za ilustraci dětské knihy a v roce 1970 stří-
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brného orla na Mezinárodním knižním veletrhu v Nice. Byl několikrát vyznamenán v sou-
těži o nejkrásnější československou knihu. Je také ilustrátorem nejznámější české Čítanky. 
V roce 1985 byl jmenován zasloužilým umělcem. Ota Janeček zemřel v Praze 1. července 
1996.

Posuzovaný obraz „Zátiší s časopisem Život“ je autentickým, mimořádně kvalitním 
a velmi vzácným dílem Oty Janečka, výrazného solitéra českého umění druhé poloviny 
20. století, představitele generace nastupující na výtvarnou scénu v nelehkém období 
druhé světové války, kdy se progresivní umělci museli potýkat s protektorátní cenzurou.  
Ve své tvorbě jedinečným způsobem rozvinul lyrickou notu české výtvarnosti, jejíž kořeny 
lze hledat dokonce už v gotických madonách tzv. krásného slohu. Zatímco jedna linie 
jeho tvorby je nespekulativní poetizací reality, senzualistickým vyznáním obdivu k neko-
nečnému bohatství tvarů a barev v přírodě, druhá linie jeho díla nechává zaznít raciona-
listickému tónu, je výtvarnou transformací ve smyslu abstrakce, hledáním principu řádu 
a konstrukce.

Posuzovaný obraz „Zátiší s časopisem Život“ vznikl v Janečkově prvním výrazném tvůrčím 
období (1943–1948), kdy rozvíjí osobitou a nedogmatickou interpretaci kubismu. Počínaje 
rokem 1943 dominuje v jeho dílech zdůrazněná stavebnost a zjednodušení tvaru. 
Kubismus poznamená jeho práci do té míry, že se stane důležitým formálním principem, 
jehož působení je sledovatelné téměř v celém autorově díle. Jak napsal L. Hlaváček, 
„Janečkův kubismus bude nepochybně jednou uznán za zcela specifickou modifikaci 
tohoto uměleckého názoru v dějinách českého výtvarného umění“.

„Zátiší s časopisem Život“ je neobyčejně malířsky vyspělým dílem a bravurním dokladem, 
jak se malíř po období ortodoxní analýzy tvaru (projevující se např. v mistrné „Podobizně 
Josefa Sudka“, 1943) obrací k postupům syntetického kubismu, který nechá uplatnit jak 
jeho kultivovaný smysl pro harmonický rytmus tvarů, tak výrazné koloristické sklony. „Tvar 

se tu v různých hloubkových plánech 
buď opakuje, jako rým v básni, nebo 
naráží na protikladnou formu jako kon-
trapunkticky vedená melodie v hudební 
skladbě“, napsala o Janečkových kubis-
tických obrazech dobová kritika. V posu-
zovaném obraze objevuje Janeček 
v posledním roce válečné vřavy tajem-
ství výtvarné interpretace světa na jemu 
důvěrně známých předmětech, fixova-
ných v nadhledovém promítnutí do vel-
kých, koloristicky delikátně vyladěných 
ploch. Sám příznačně doznal, že tehdy 
rozhodně netoužil po velkých kompo-
zicích plných děje, které „konec konců 
(…) nutí člověka k popisnosti a vyprávění 
anekdot.“

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.



24.

Gross František (1909–1985)

Červená hlava
1964
olej, sololit
41 × 41 cm
sign. na rubu F. Gross

na rubu název díla autorem a nečitelné razítko 

reprodukováno:
 � monografie Eva Petrová – František Gross, vydal Vltavín, Praha 2004, str. 167, obr. č. 196

vystaveno:
 � Galerie U Betlémské kaple, Praha, 2007

vyvolávací cena: 140 000 Kč

82

OSOBITÁ INTERPRETACE 
NEOFIGURATIVNÍ ESTETIKY
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25.

Boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu (Tvář)
1967
strukturální grafika, karton
49 × 34,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1967

na rubu razítko: vystaveno v galerii Vltavín 2000

provenience:
 � původně z majetku Věry Boudníkové-Špánové, manželky autora

reprodukováno:
 � Vladimír Boudník, Mezi avantgardou a undergroundem, Zdeněk Primus, Gallery, 2004, 
str. 250, č. 218

vyvolávací cena: 65 000 Kč

Grafik světového významu, autor informelové grafiky, objevitel strukturální grafiky, jakož 
i dalších původních grafických technik je uznávanou legendou nejen české tvorby 
2. poloviny 20. století.

List patří do unikátní série velkoformátových tisků, jimiž vyvrcholila autorova tvorba v tech-
nice fenomén drsnosti. Tyto vzácné tisky, vytvořené v letech 1967–1968, pak Vladimír 
Boudník počátkem prosince 1968 nainstaloval a vystavil v pražské Viole. Konce výstavy 
se však, z doposud jednoznačně nevyjasněných důvodů, nedožil.

FENOMÉN DRSNOSTI
ABSOLUTNÍ VIZUÁLNÍ ASOCIACE
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26.

Boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu
1963
monotyp, strukturální grafika
24,5 × 56,5 cm
sign. UD V. Boudník 7. 9. 1963

vyvolávací cena: 75 000 Kč
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provenience:
 � původně ze soukromé sbírky výtvarníka a blízkého přítele Vladimíra Boudníka

V roce 1963 si Vladimír Boudník vyrábí novou satinýrku. Ta mu také umožňuje pracovat 
od května do podzimu na dnes již vzácných a rozměrnějších kombinovaných monoty-
pech. Každý exemplář je vzácný a neopakovatelný originál vyskytující se pouze v jedi-
ném kuse! „Cyklus monotypů vyvrcholil během léta až podzimu listy s předtiskem konkrét-
ního tvaru, Vladimír Boudník ho nazývá termínem objektivní abstrakce.“ 

 cit. ze str. 355, monografie Vladimír Boudník nakladatelství Gallery, 2004
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27.

Smetana Jan (1918–1998)

Noční přírodopis III.
1969
olej, plátno
50 × 70 cm
sign. PD Smetana, na rubu Jan Smetana 1969

na rubu popis díla autorem

vyvolávací cena: 65 000 Kč

Malířské počátky Jana Smetany, významného člena Skupiny 42, se nesou ve znamení 
melancholie předměstské, městské a industriální krajiny, zejména pražské. Od zobrazová-
ní konkrétních zákoutí se postupně odpoutává k obecnějšímu ztvárnění prostoru města 
jako takového, především jeho periférií. V 60. letech důsledně rozvíjel ve velkých kompo-
zicích své poznatky o vegetativním charakteru městské krajiny. Od konce 70. let v jeho 
tvorbě sílí prvky dynamičnosti a výraznější barevnosti. V letech 1967–1983 působil jako 
pedagog na Akademii výtvarných umění v ateliéru pro figurální a krajinářskou malbu. 
Poslední autorská výstava proběhla v roce 2006 v Severočeské galerii výtvarného umění 
v Litoměřicích. V posledním období maloval abstraktní kompozice s konstruktivními prvky, 
které připomínaly i kosmické představy. Je zastoupen v mnoha soukromých a státních 
sbírkách doma i v zahraničí.
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28.

Piesen Robert (1921–1977)

Bez názvu (Malý gehinom)
1976
kombinovaná technika, laky, email, olej, 
překližka
50 × 40 cm
sign. na rubu Robert Piesen 1976

vyvolávací cena: 240 000 Kč

Robert Piesen jako solitérní a významná 
osobnost se stal členem skupiny Máj, uplat-
nil se ve skupině neoficiálních Konfrontací 
a na přelomu 50. a 60. let si vytvořil svůj 
osobitý tvůrčí i technologický styl malby, 
kterým zaujal natolik, že se zařadil mezi 
hlavní tvůrčí představitele, kteří vyvedli 
české umění z totalitních -ismů a přispěli 
tak k tvůrčí explozi 60. let, která se projevila 
v našem umění jako celku.

Jeho abstrakce nejsou bezobsažnou mal-
bou, jsou poselstvím se skrytým smyslem 
a významem. Mění se barevnost, plocha 
obrazu, přistupují nenápadné znaky sym-
bolické, biblické a dílo získává zvláštní 
hodnotu, hloubku i krásu, ať se jmenuje 
Prostor inexistence, Gehinom nebo zůsta-
lo bez názvu. Své jedinečné životní dílo 
dále rozvinul a završil v Ein Hodu v Izraeli, 
kde zemřel a kde byl i pochován. 

SOLITÉR STRUKTURÁLNÍ 
ABSTRAKCE 
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29.

Kolářová Běla (1923–2010)

Vizitky (Deníček z týdne na horách)
1977
asambláž, kovové rámečky, líčidla, karton
37 × 32 cm
sign. PD B. K. 1977

na rubu autorský štítek s popisem díla a razítko: Vystaveno na výstavě Galerie 
výtvarného umění Litoměřice 1997

reprodukováno:
 � katalog výstavy Neznámé písmo, obr. č. 38

vystaveno:
 � na výstavě Galerie výtvarného umění, Litoměřice, 1997

vyvolávací cena: 65 000 Kč

Fotografka a výtvarnice Běla Kolářová žila mnoho let ve stínu svého manžela, světově 
proslulého výtvarníka a básníka Jiřího Koláře. S ním prožila léta emigrace a do Prahy 
se definitivně vrátila teprve před několika lety. Její výtvarnou tvorbu však zná veřejnost 
již z 60. let a v posledních letech ji mohla zhlédnout na několika výstavách, naposledy 
nedávno v pražském Veletržním paláci. Jemnost, cílevědomost a tajemná mnoho-
značnost její osobnosti je čitelná nejen v jejím výtvarném projevu, ale také v mnohém, 
co vytvořil Jiří Kolář. Celá řada užitých materiálů je signifikantní pro ženskou existenci, 
autorka jimi vnesla průkopnicky do tuzemského umění feministický či genderový aspekt, 
který tehdy ještě ani nemohl být pojmenován.

Běla Kolářová patřila k nepříliš četným českým výtvarníkům, kteří dospěli ke krajní geo-
metrické abstrakci, hraničící s minimalismem. Přes svoji originalitu zůstávalo její dílo 
stranou širšího zájmu publika. Svoji tvorbu začala soustavněji prezentovat až od 90. let 
většinou výstavami v mimopražských galeriích. V roce 2006 jí větší výstavu uspořádala 
Národní galerie v Praze.

PRŮKOPNICE 
ŽENSKÉHO ASPEKTU 
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30.

Kubíček Jan (1927)

Square elements in contradictory arrangement / Čtvercové 
elementy v kontrapozici
1974
akryl, plátno
65,5 × 65,5 cm
sign. na rubu Jan Kubiček a monogram JK

na rubu popis díla autorem

vyvolávací cena: 250 000 Kč

Systematický konstruktivismus Jana Kubíčka přesahuje svoji kvalitou hranice naší umě-
lecké scény. Už ve druhé polovině šedesátých let, tedy v čase nově vzniklé umělecké 
svobody, se spolu s našimi dalšími vybranými protagonisty konktrétního umění (hlavně 
s Hugem Demartinim, Karlem Malichem, Zdeňkem Sýkorou a Milošem Urbáskem) stává 
vyhledávaným autorem západoevropských galerií a muzeí. Zde se tvorba několika 
autorů z Československa setkává s díly jejich západních kolegů a k velkému překvapení 
mnohých zahraničních skeptiků ve srovnání plně obstává. Díky těmto konfrontacím, 
ale hlavně díky kvalitě i svébytnosti tvorby jsou jeho díla hojně zastoupena v mnoha 
institučních i soukromých sbírkách po celém světě.

Tento svébytně tvořící malíř je prakticky jediným naším konstruktivistou, který od samot-
ného počátku svého vstupu na půdu umění exaktních forem zůstává přes padesát let 
ve své tvorbě naprosto věrný geometrickému přesvědčení. 

Nabízený obraz je z první poloviny sedmdesátých let, tedy z období, které se považuje 
u autora za velmi důležité. Malířův konstruktivistický projev získal tehdy vyzrálou formu, 
ke slovu se dostaly rafinovaně koncipované systémy a propůjčily dílům Jana Kubíčka 
punc autorské autentičnosti.

Dílo reflektuje dobu vzniku jak vysokou kvalitou, ale též pro počátek sedmdesátých let 
typickou barevností a je dokonalým dokladem vrcholu umělecké cesty Jana Kubíčka. 
V západoevropských sbírkách je autor zastoupen nejčastěji právě tímto významným 
obdobím.

Obraz s vysokým sběratelským potenciálem byl získán do aukce z významné zahraniční 
sbírky a byl několikrát vystaven v USA a naposledy v Galerii Petr Žaloudek na výstavě 
sedmdesátá léta.

POESIE RACIONALITY 
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31.

Rajlich Tomas (Tomáš) (1940)

Bez názvu
1980
akryl, dřevěná deska
68,5 × 69,5 cm
sign. na rubu T. Rajlich 80

na rubu poškozený štítek s popisem díla

vyvolávací cena: 190 000 Kč

Malíř Tomas Rajlich byl v šedesátých létech jedním ze zakladatelů legendárního 
Klubu konkrétistů (spolu s Jiřím Hilmarem, Radoslavem Kratinou a teoretikem Arsenem 
Pohribným) a po svém odchodu do Holandska v roce 1969 začíná objevovat cestu 
k redukované malbě. Obdobné výtvarné tendence v tehdejším Československu praktic-
ky neexistovaly, konfrontace ze západními trendy byly, až na pár výjimek, velmi omezené 
a znovunalezená svoboda a inspirativní prostředí Tomase Rajlicha (o háčky a čárky 
ve svém jménu přišel automaticky spolu se získáním holandských dokladů) velmi rychle 
vyformovalo do podoby velmi osobitě tvořícího malíře. Jeho díla jsou zastoupena v nej-
prestižnějších muzeích a sbírkách v Evropě a USA. Těžko budeme na naší výtvarné scéně 
hledat dalšího autora, který by byl v zahraničí obdobně respektován a tak hojně zastou-
pen v muzeálních kolekcích.

Hovořit o minimalistické tvorbě by bylo v jeho případě ale velmi nepřesné a možná 
příznačnějším, avšak stále nedostatečně výstižným zařazením by byl termín analytická 
malba, používaný od počátku sedmdesátých let. Právě se skupinou západoevropských 
výtvarníků, hlásících se k této nové tendenci Tomas Rajlich tehdy mnohokrát vystavoval. 
Avšak jeho obrazy byly též na výstavách ve společnosti děl Roberta Rymana, kterého 
kritici k minimalistům prostě přiřadili, přestože se Ryman za minimalistu úplně nepovažuje. 
Rajlich se nedá, stejně jako tento jeho americký kolega přesně nikam zařadit a jedině tak 
je to nakonec správné.. prostě pouze virtuózně a rafinovaně pracuje s barvou a plochou 
díla.

První díla, která umělci přinesla velký zájem kritiky a sběratelů, byly pravidelné čtvercové 
rastry, které autor částečně, anebo někdy téměř úplně překrýval rychlými tahy širokého 
štětce bílou, šedou, či černou krycí barvou. Tato špičková díla z počátku sedmdesátých 
let tvoří často diptychy a někdy řadu tří, anebo dokonce čtyř menších obrazů řazených 
vedle sebe s umělcem přesně definovaným odstupem.

Nabízený obraz, který byl několikrát vystaven v Holandsku je velice zajímavý svou měkkou 
a ojedinělou barevností, která s přísností kresby na povrchu tvoří atraktivní kontrast.
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32.

Grygar Milan (1926)

Lineární partitura
1976
kresba perem, barevné tuše, karton
88 × 62,5 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1976

vyvolávací cena: 130 000 Kč
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33.

Grygar Milan (1926)

Partitura
1977
barevný pastel, karton
65,5 × 78 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1977

vyvolávací cena: 70 000 Kč

Grygarovy bohaté kresebné cykly s motivem mřížky anebo horizontálních linií najdou 
svou dobovou paralelu v kresbách, či obrazech Grygarových současníků – Sol Lewitta 
nebo Francoise Morelleta. Grygar se při tom neřídí jenom předem určenými principy, 
které podmiňují vznik a vzhled celku, ale do kompozice se často dostává náhoda spo-
lečně se specifickým zvukovým obsahem.



34.

Merta Jan (1952)

Duch a hmota (Mnichovský přízrak) / Spirit and Matter
2008–2009
akryl, plátno
195 × 430 cm
sign. na rubu Jan Merta 2008 - 2009

na rubu popis díla autorem

vyvolávací cena: 750 000 Kč
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35.

Malich Karel (1924)

Uviděl jsem to
1999
pastel, ruční papír
100 × 71 cm
sign. na rubu K. Malich 1999

na rubu název díla autorem

vyvolávací cena: 180 000 Kč

Malichovo dílo nemá v dějinách českého moderního umění srovnání. Je jedinečné 
a zároveň osamělé. Jeho inspirace vychází z přírody a vrcholí v nekonečném kosmu. 
Zde nachází energii, kterou kresebně či graficky zaznamenává pomocí siločar a doplňu-
je o osobní prožitky světla a barev. V plastice pak minimální použití hmoty posouvá jeho 
dílo na samotnou hranici možností moderního sochařství.

Svět jeho rozsáhlého díla byl vždy proměnlivý. Procházel vývojem od fauvismu, prošel 
si kubismem, posunul se až k expresivnímu cítění. Nakonec u něj došlo ke zjednodušování 
tvarů a jejich postupné proměně v pouhý znak. Jeho drátěné plastiky označují odborníci 
za zcela originální a novátorský tvůrčí postup. Z hlíny naopak nesochá, protože mu je jako 
materiál nepříjemná, olejovými barvami – na rozdíl od pastele – nemaluje, protože mu, 
jak tvrdí, zapáchají.

Od roku 1988 se konalo několik retrospektivních výstav, které představovaly a hodnotily 
Malichovo dílo. První takováto výstava byla uskutečněna v Karlových Varech v Galerii 
umění. Dále byla realizována výstava v Domě umění v Brně a ve Východočeské gale-
rii v Pardubicích. Mnoho jeho pastelů bylo vystaveno na výstavě s názvem Magicien 
de la Terre v Centre Georges Pompidou v Paříži. Roku 1990 uspořádala Galerie hlavního 
města Prahy rozsáhlou výstavu Malichova díla. Tato výstava se konala v Praze v domě 
U kamenného zvonu. Roku 1994 se konala další velká výstava díla Karla MAlicha, tento-
krát v Jízdárně Pražského hradu.

Roku 1995 byl výběr z jeho pastelů a drátěných objektů vystaven v československém 
pavilonu na bienále v Benátkách, potom na samostatné výstavě v rakouském Kunsthalle 
Krems a v německém Muzeu Fridericiatum v Kasselu. Roku 2002 opět vystavoval v Paříži. 
Tentokrát to byla samostatná výstava s názvem Contrastes Karel Malich, pořádaná 
v Chapelle Saint – Louis de la Salpetriere. Od roku 2004, u příležitosti životního jubile Karla 
Malicha, probíhalo mnoho výstav po celé České republice.

OSAMĚLÝ VIZIONÁŘ 
V NEKONEČNÉM KOSMU
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36.

Kokolia Vladimír (1956)

Obraz
2000
olej, plátno
80 × 101 cm
sign. na rubu Kokolia 2000

vyvolávací cena: 140 000 Kč

Vladimír Kokolia neodmyslitelně patří 
k nejosobitějším představitelům malířské 
generace nastupující v osmdesátých 
letech, jenž nejen v dobách otřesu mal-
bou v devadesátých letech, ale nepře-
tržitě až do dnešních dní udržuje úroveň 
tohoto média nadále výsostně na výši. 



109



110

37.

Rittstein Michael (1949)

Rock ń́ roll
2006
olej, plátno
80 × 100 cm
sign. PD M. Rittstein 2006, na rubu 
na blindrámu M. Rittstein 2006

na rubu na blindrámu popis díla 
autorem

vyvolávací cena: 110 000 Kč

Rittstein se do výtvarného umění vřítil 
v plné síle a jako nezaměnitelný malíř. 
Jeho perspektivně zdynamizované 
figury na rozdíl od současníků a jeho 
napodobitelů nevyjadřovaly skuteč-
nou nebo hranou úzkost, ale živočišný 
zájem o život, kterým sám žil. Dnešní 
pohled umožňuje srovnat a ocenit polo-
hy animálního humoru, brilantní práci 
s linií a nevyčerpatelnou schopnost 
převést do výtvarného jazyka konkrétní 
i abstraktní lidské děje.

NEZAMĚNITELNÝ 
PŘEDSTAVITEL 
NEOEXPRESE, 
NADSÁZKY 
A SARKASMU
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38.

Sopko Jiří (1942)

Hlavičky
2005
akryl, plátno
73 × 92 cm
sign. na rubu Sopko 05

vyvolávací cena: 150 000 Kč

Ve vnitřně živé struktuře obrazů a kre-
seb, v malířské kvalitě a hloubce lid-
ské reflexe světa jsou hodnoty, kterými 
Jiří Sopko zaujal přesvědčivé místo 
mezi současnými českými malíři.

„Neptám se po smyslu svého malo-
vání, protože je to prostě moje vnitř-
ní potřeba. Maluju, protože malovat 
musím, protože to potřebuju k životu. 
To přebije všechny možné pochyby. 
A také mě posiluje víra, že spousta 
chytrých lidí konzum odmítá a zajímají 
je opravdové osobní výpovědi.”
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39.

Jíra Josef (1929–2005)

Růže pro krejčovskou pannu
1989
olej, asambláž, vrypy, plátno
50 × 40 cm
sign. PD J. Jíra 89, na rubu J. Jíra 89

na rubu popis díla autorem

vyvolávací cena: 95 000 Kč

Jíra je zpodobitel bizarních příběhů, zhut-
ňuje konflikty, je uhranut stále očividněj-
ší fragmentárností světa, v němž žijeme. 
Fragmentem jsou tváře, těla, stromy, měsíc, 
nebesa, vody.
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40.

Zoubek Olbram (1926–2017)

Jarmilo
plastika, vrstvené olovo, modře tónováno
v. 71,5 cm
sign. na plintě O. Zoubek

vyvolávací cena: 35 000 Kč

Zoubek dospěl k osobitosti výrazu, která obo-
hatila hodnoty českého sochařství. Střídmý 
patos gest se dostává do účinného kontrastu 
se statuární stavbou figur.

„Rád dělám sochy živé, které patří na déšť, 
mráz a vítr,“ říkal Zoubek, který se sám ozna-
čoval tak trochu za řemeslníka. „Když něco 
člověk dělá, tak by snad měl myslet na to, 
že to vytrvá, aspoň nějakou dobu … Socha 
je výrobek, je kus architektury a architektura 
taky by měla trvat.“ Hlavním tématem jeho 
tvorby byla lidská figura. Protáhlá těla soch 
v sobě nesou obecně platné symboly o exis-
tenci, vztazích, víře i svobodě.

Poslední velká retrospektivní výstava 
Zoubkových děl se konala na konci roku 
2013 v prostorách Jízdárny Pražského hradu. 
Představilo se tam tehdy přes dvě stě soch 
vytvořených od poloviny 50. let až po sou-
časnost  Jeho práce jsou zastoupeny v praž-
ské Národní galerii, Museu Kampa, Moravské 
galerii v Brně nebo Alšove jihočeské galerii. 
Nejvíce jeho děl má v majetku Město Litomyšl.

DĚLÁM SOCHY TAK,  
JAK SE DĚLALY ODNEPAMĚTI
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41.

Anderle Jiří (1936)

Dialog
1982
olej, akryl, papír na plátně
61 × 69 cm
sign. PN 183/1982 Anderle

UD č. 183/1982

vyvolávací cena: 150 000 Kč

V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle 
naléhavě a působivě vyjadřuje existenciální úzkost 
člověka jako je konkrétní (válka), tak i obecnou, 
nadčasovou (stárnutí, samota). V poslední době 
se od těchto výstražných až tragických témat posou-
vá a blíží k abstrakci.

V osmdesátých letech vytvořil Jiří Anderle cyk-
lus obrazů a grafik: Iluze a realita, Apokalyptická 
genetika, Commedia delĺ arte. Na tvorbě z tohoto 
období je výrazně zachytitelný zdroj inspirací, který 
má pramen v době jeho působení v Černém diva-
dle. V roce 1994 se setkává s nejvýznamnějšími díly 
moderního malířství na mnichovské výstavě Élan vital 
– Kandinský, Klee, Calder a zejména Hans Arp, kteří 
klíčovým způsobem ovlivnili další tvorbu Jiřího Andrle.

Jiří Anderle je umělec nadaný darem pronikat 
do historického myšlenkového a výrazového bohat-
ství lidstva. Soustřeďuje se na ta nejhlubší zákoutí 
našeho společného dědictví a z nesčetných vědo-
mých a podvědomých představ vytváří umělecká 
díla, v nichž se stýká minulost a přítomnost, sen a sku-
tečnost. Výsledkem jsou působivé metafory o lidském 
životě a jeho složitém rejstříku morálky, charakteru 
a zkušenosti, soudí umělecká kritika o tomto výjimeč-
ném umělci.

MALÍŘ ILUZE A REALITY
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KLASICKÉ 
& 

MODERNÍ UMĚNÍ

Aukce Topičův salon Praha
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42.
autor neurčen
Portrét muže
olej, plátno
63 × 48,5 cm
neznačeno
Anton Raphael Mengs – následovník (okruh)

35 000 Kč

42
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43.
autor neurčen
Modlící se chlapec
olej, plátno
66 × 53 cm
sign. nezjištěna
provenience: zámek Bercredi; z okruhu 
Josefa Mánesa

25 000 Kč

44.
Ajdukiewicz Tadeusz (1852–1916)

Vojáci na koních
1895
olej, dřevěná deska
37 × 57,5 cm
sign. PD Tadeusz Ajdukiewicz 
Wien 895

110 000 Kč

43

44
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45.
Švabinský Max (1873–1962)

Ministr Dr. Ing. Fr. Kovařík
1921
kresba tuší, karton
40 × 36 cm
sign. PD M. Švabinský 1921
provenience: z majetku rodiny Dr. Ing. Fr. Kovaříka

5 000 Kč

46.
autor neurčen
Čtenářka
olej, plátno na lepence
31,5 × 36,8 cm
sign. LD monogram JS
restaurátorská zpráva Markéta Pechová Pávová

32 000 Kč

47.
Fuchs Rudolf (1868–1918)

Portrét dívky
1914
olej, plátno
31 × 23,5 cm
sign. PD Rudolf Fuchs 1914

25 000 Kč

45 46

47
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48.
Mucha Alfons (1860–1939)

Slovanská epopej. Historie Slovanstva v obrazích Alfonse Muchy
1928
barevná litografie
140 × 90 cm
sign. PD Mucha 28 v tisku
reprodukováno: Alfons Mucha, Český mistr Belle Epoque, Moravská galerie v Brně, Szépmüvészeti múzeum, 
Budapešť, 2009, str. 233. Plakát k výstavě: 1. června do 30. září 1930 ve Velké dvoraně Výstavního paláce v Brně

120 000 Kč

48



49.
Bourdelle Émile Antoine (1861–1929)

Zděšení
patinovaný mosazný odlitek
v. 47 cm
sign. PD E. A. Bourdelle

40 000 Kč

126
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50.
Matulka Jan (1890–1972)

Kostel Matky Boží před Týnem
kvaš, akvarel, karton
56 × 43 cm
sign. PD J. Matulka, na rubu razítko 
pozůstalosti autora

35 000 Kč

51.
Šetelík Jaroslav (1881–1955)

Chrám sv. Mikuláše
olej, plátno
44 × 60 cm
sign. PD Jaroslav Šetelík

65 000 Kč

50

51
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52.
Král Josef (1877–1914)

Partie z Rakovníka
olej, lepenka
40 × 50 cm
sign. LD Král
odborná expertiza: PhDr. Mgr. Michael Zachař

75 000 Kč

Předmětem posouzení je originál obraz nazvaný „Partie z Rakovníka“ reprodukovaný 
na připojené barevné fotografii, olej na lepence 40 × 50 cm, značeno autorsky vlevo dole 
Král. Jde o rané dílo akademického malíře Josefa Krále (1878–1914), který studoval jako 
jeden z posledních žáků u profesora Julia Mařáka. Je proslulý zvláště svými náladami mlž-
ných podvečerů u řeky s plujícími či kotvícími plavidly nebo nádraží s oblaky páry od loko-
motivy. Svoji malířskou dráhu ale začal stroze realisticky v duchu jansovsko-liebscherov-
ském, i když vliv Chittussiho je nepřehlédnutelný. I v posuzovaném hutně malovaném 
obraze spatřujeme ohlasy Chittussiho zejména pařížských městských žánrů. Na výstavě 
Krasoumné jednoty v Praze vystavil r. 1904 Král dva obrazy: „Vše hledá úkryt“ a „Zastrčená 
ulice“. Název druhého z obrazů připomene silně náš obraz a nelze vyloučit, že jde o něj, 
třebaže malíř vystavil spíše práci novějšího data. Datovat totiž musíme „Partii z Rakovníka“ 
ještě do sklonku 90. let, do blízkosti v soukromé sbírce se nacházejícího vertikálně situova-
ného oleje rovněž s architekturou datovaného v signatuře rokem 1898. Po roce 1900 zaha-
lila Královy obrazy již secesně-symbolistická nálada a takto realisticky vyvedené práce 
byly minulostí. Potvrzuji pravost obrazu Josefa Krále a datuji jej před rok 1900.

 PhDr. Mgr. Michael Zachař

52
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53.
Procházka Jaro (1886–1949)

Čertovka
olej, lepenka
51 × 66 cm
sign. PD Jaro Procházka

25 000 Kč

54.
Ronek Jaroslav (1892–1962)

Vlaky v nádraží
olej, lepenka
70 × 100 cm
sign. PD Ronek

15 000 Kč

53

54
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55.
Schwarz Vendelín (1883–?)

Lesní bystřina
1905
olej, plátno
49,5 × 65,5 cm
sign. LD Venda Schwarz Paříž 05

28 000 Kč

56.
Benka Martin (1888–1971)

Motiv z Jižních Čech
olej, malířská lepenka
32,5 × 33 cm
sign. LD MBenka
na rubu štítek s popisem díla

95 000 Kč

55

56
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57.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Poděbrady
olej, malířská lepenka
26,5 × 36 cm
sign. LD LKuba

28 000 Kč

58.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Zátiší s kukuřicí
olej, plátno
60 × 73 cm
sign. PD T. F. Šimon

28 000 Kč

57

58
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59.
Panuška Jaroslav (1872–1958)

Havrani
olej, lepenka
39,5 × 30 cm
sign. LD Panuška

25 000 Kč

60.
Hůrka Otakar (1889–1966)

Potok v zimě
olej, plátno
105 × 176 cm
sign. LD Otakar Hůrka

35 000 Kč

59

60
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61.
Kaván František (1866–1941)

Zimní krajina
olej, karton
50 × 65 cm
sign. PD Kaván

75 000 Kč

61
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62.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Vlčí máky
olej, malířská lepenka
35,5 × 35,5 cm
sign. PD Al. Kalvoda

30 000 Kč

63.
Honsa Jan (1876–1937)

Letní krajina
1912
olej, lepenka
52 × 66 cm
sign. LD J. Honsa 1912

38 000 Kč

62

63
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64.
Havelka Roman (1877–1950)

Letní den v lese
1942
olej, sololit
50 × 66 cm
sign. LD Rom. Havelka 1942

25 000 Kč

65.
Jambor Josef (1887–1964)

Krajina z Českomoravské vysočiny
1928
olej, malířská lepenka
35,5 × 50,5 cm
sign. LD Jambor 1928

35 000 Kč

64

65
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66.
Lada Josef (1887–1957)

Na houbách
kresba tuší, běloba, tužka, karton
22 × 26,5 cm
neznačeno
odborná expertiza: PhDr. Pavla Pečinková, CSc.

34 000 Kč

67.
Lada Josef (1887–1957)

Snídaně
kresba tuší, běloba, tužka, karton
22 × 26,5 cm
neznačeno
odborná expertiza: PhDr. Pavla Pečinková, CSc.

34 000 Kč

66

67



137

68.
Procházka Antonín (1882–1945)

Dívka s ošatkou květin
kresba tuší
35 × 24 cm (výřez)
sign. PD monogram AP

12 000 Kč

69.
Procházka Antonín (1882–1945)

Dívky s ovocem
akvarel, kvaš, karton
45 × 59 cm
sign. LD monogram AP

18 000 Kč

68

69
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70.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

V kuchyni u kamen
1916
olej, malířská lepenka
47 × 61,5 cm
sign. LD P. Kotík 1916
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; provenience: získáno z majetku rodiny autora

130 000 Kč

Posuzovaný obraz „U kamen“ je originálním, velmi kvalitním a sběratelsky mimořádně 
přitažlivým dílem Pravoslava Kotíka, výrazného představitele české moderny, nesmírně 
bohaté a mnohotvárné umělecké osobnosti, jejíž široce rozvětvené dílo je citlivou reflexí 
emocionálních, racionálních, filozofických i psychických podob světa. Kotík byl nadán 
senzitivním vnímáním i schopností jasnozřivého úsudku. Tyto vlastnosti ho celý život 
podněcovaly k neúnavné tvůrčí aktivitě, která v průběhu doby zahrnula fáze sociálního 
umění, (neo)klasicismu, pozdního kubismu, civilismu i abstrakce.

Autor se do výtvarného života včlenil velmi brzy – již za svých studií na Uměleckoprůmyslové 
škole v Praze, v roce 1909, vystavoval několik akvarelů v Topičově salonu pod pseudony-

70
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mem Kraus. Roku 1916 byl přijat za člena SVU Mánes. Posuzovaný obraz je špičkovou 
ukázkou jeho raného výtvarného směřování, které se již v polovině prvního desetiletí 
dvacátého století vyznačuje neobyčejnou malířskou zralostí. 

Od samých počátků své umělecké dráhy směřoval Pravoslav Kotík k civilní tematice 
a dějově laděným obrazům, stejně jako k hlubokému pochopení sociálních jevů, s nimiž 
se setkával na každém kroku. Vyrostl na okraji Rakovníka, kde měl možnost z bezprostřed-
ní blízkosti pozorovat život chudších vrstev. Mladý malíř, obdařený mimořádnými pozo-
rovacími schopnostmi, nebyl netečný k drsné skutečnosti a sociálně-civilistní pohled, 
programově přijatý na počátku dvacátých let (v souvislosti se změnou spolkové základ-
ny – přestupem z SVU Mánes do Umělecké besedy), je ve značně vyhraněné podobě 
zformován již v jeho raném díle. Posuzovaný obraz „U kamen“ je skvělým příkladem 
této tvůrčí fáze, nazývané protosociální. Je tu vlastně vyřčeno vše, co o tři roky později 
v plátně „Kamna“ (uváděném také pod názvy „Večer“ či „Na večer“). Přestože se téma 
dotýká naléhavé sociální skutečnosti, osten kritické útočnosti neobsahuje. Kotík nedo-
jímá mravoličným příběhem, ale přesvědčuje malířskou invencí, smyslem pro epičnost 
a robustním podáním, které poeticky završí smysl pro něžné domácí detaily, jako je např. 
dívčina hračka vpravo. 

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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71.
Trnka Jiří (1912–1969)

Bílé růže
kvaš, lepenka
42 × 32 cm (výřez)
sign. PD Trnka
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

65 000 Kč

Posuzované dílo „Bílé růže“ je autentickým, mimořádně kvalitním a velmi vzácným dílem 
Jiřího Trnky, autora přímo renesančního charakteru „uomo universale“, který pozoru-
hodně zasáhl do oblasti malby, kresby, grafiky, ilustrace, loutkářství, plastiky a animo-
vaného filmu. Právě v posledně jmenované oblasti dosáhl svým formálně-technickým 
mistrovstvím světové proslulosti. Trnka byl člověkem s bohatým vnitřním životem, s láskou 
k lidem a především k dětem, všestranně nadaným a mimořádně řemeslně zručným. 
Komplexnost jeho talentu byla příčinou toho, že pro výtvarný cíl, který si dal, si mohl svo-
bodně zvolit ty nejvhodnější prostředky, ať už to byl obraz, kresba, loutka, akce ve filmu 
nebo socha. Výtvarné prostředky byl navíc schopen zdařile střídat.

Všichni, kteří Jiřího Trnku poznali, ho vnímali jako vzácného, noblesního, uzavřeného 
člověka. Byl jedním z mála našich výtvarníků, kterému se podařilo opakovaně překonat 
bariéru „železné opony“. V tomto smyslu představoval mimořádně důležitý článek domá-
cí tradice, dokázal uchovat kontinuitu našich vazeb k Evropě.

Ač datem svého narození patřil ke generaci „Sedmi v říjnu“ i Skupiny 42 a v mnohém 
se přibližoval Skupině Ra s jejím kultem snu, lišil se od nich námětovou rozdílností a cel-
kově klasičtějším zaměřením. Jeho malířská tvorba čtyřicátých let rozvíjela čtyři základní 
tematické okruhy: figuru, krajinu, portrét a motiv květinového zátiší.

Posuzované dílo „Bílé růže“ je reprezentativní ukázkou autorovy kreslířské geniality dáva-
jící ruce bravurní lehkost při zachycení senzuálně cítěných květenství, kontrastujících 
s tvarově strohou vázou. Pozoruhodnost díla spočívá v dokonalém oživení a rozehrání 
ztvárněného motivu jako celku, v lehkosti, vzdušnosti a temperamentu štětcových tahů, 
místy zklidněných do rozmývaných ploch nejjemnějších barevných nuancí. Květinové 
zátiší se zde stává oslavou frenezie přírody, ztvárněnou s osobním zaujetím i malířským 
„gustem“, jak sám Trnka říkával. „Bílé růže“ představují dílo silného lyrického akcentu 
a něžnosti až rokokové.

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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72.
Nowak Willi (1886–1977)

Krajina z Polabí
akvarel, karton
27 × 39 cm (výřez)
sign. PD Willi Nowak
provenience: z pozůstalosti šéfdirigenta Brněnské filharmonie

14 000 Kč

72
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73.
Slavíček Jan (1900–1970)

Zátiší s jablky a sklenicí medu
2. pol. 40. let 20. stol.
olej, lepenka
34,5 × 41,5 cm
sign. LD J. Slavíček

38 000 Kč

74.
Doubrava František (1901–1975)

Chlapec s houpacím koníkem
barevný pastel, křídy, karton
59 × 45 cm
sign. PD F. Doubrava
na rubu razítko Národní galerie v Praze; provenience: 
z pozůstalosti šéfdirigenta Brněnské filharmonie

4 500 Kč

73

74
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75.
Liesler Josef (1912–2005)

Kankán
1941
olej, překližka
42,5 × 35 cm
sign. PN Liesler 41

140 000 Kč

75
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76.
Ságner Augustin (1891–1946)

Podzimní sad
olej, plátno
60 × 80 cm
sign. PD Ságner
na rubu na blindrámu název

10 000 Kč

77.
Kostrhon Eduard S. (1910–1966)

V zahradní restauraci
olej, malířská lepenka
29 × 49 cm (výřez)
sign. LD E. S. Kostrhon

7 000 Kč

76

77
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78.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Koupající se dívky
1934
olej, plátno, lepenka
31 × 13,5 cm
sign. na rubu P. Kotík 1934

38 000 Kč

79.
Souček Karel (1915–1982)

V laboratoři
olej, plátno na překližce
31,5 × 23,5 cm
sign. nezjištěna

38 000 Kč

78

79
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80.
Matal Bohumír (1922–1988)

Člověk ve městě
1947
kresba tuší, karton
29,5 × 19 cm
sign. LD Matal 47

5 000 Kč

81.
Kotík Jan (1916–2002)

Cyklista
1940
olej, karton
50,5 × 34,5 cm
sign. LD J. Kotík 1940

28 000 Kč

80

81
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82.
Hudeček František  
(1909–1990)

Bez názvu (Ruka umělce)
1933
kresba tuší, karton
32,5 × 24,5 cm
sign. UD Fr. Hudeček 33

7 000 Kč

83.
Hudeček František  
(1909–1990)

Člověk ve městě
1946
kresba tuší, pastel, karton
30,5 × 20,5 cm
sign. PD Fr. Hudeček 46

7 000 Kč

84.
Hudeček František  
(1909–1990)

Krajina
1946
akvarel, karton
27,5 × 41,5 cm
sign. LN Fr. Hudeček 46

25 000 Kč

82 83
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85.
Kupka František (1871–1957)

Oranžový kruh
1950
barevná litografie, vysokogramážový papír Arches
41 × 40,6 cm
sign. PD Kupka v tisku
předlohou pro litografii byla významná olejomalba Le Disque Blanc (Bílý kotouč), která vznikla v roce 1946.  
Tato konkrétní litografie byla dále použita jako předloha pro plakát k výstavě pořádané Galerií Karla Flinkera 
(24. 5. – 24. 6. 1960) Kupka – Gouac

60 000 Kč

85
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86.
Chad Václav (1923–1945)

Ó Maria Magdalena
1943
kresba tuší
20,5 × 15 cm
sign. PD Chad 43

12 000 Kč

87.
Tichý František (1896–1961)

Paganini II
1945
suchá jehla
28,1 × 20 cm
sign. LD Tichý 45

16 000 Kč

88.
Chad Václav (1923–1945)

Bez názvu
1943
kresba tuší
17 × 26,5 cm
sign. PD Chad 43

12 000 Kč

86 87
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89.
Reynek Bohuslav (1892–1971)

Vánoce
1939
3× suchá jehla
11,5 × 14 / 12 × 14,5 cm
sign. 3× PD B. Reynek, na přebalu 
pod dedikací B. Reynek Vánoce 1949
v originálním přebalu a dvoulistem s básní 
Suzanne Renaud a tištěným popisem díla

30 000 Kč



Art Brut – fenomén masivně rozšířené kreslířské tvorby v rámci aktivit spiritistického hnutí 
je znám a byl v našich zemích na konci 19. století a v první polovině 20. století zcela 
mimořádný. V evropském kontextu nemá obdoby a obdobu neměly ani desítky výstav 
medijních kreseb pořádaných spiritistickými kroužky po celé republice až do roku 1938. 
V obou totalitních režimech – nacistickém i komunistickém – byla tato tradice postupně 
zlikvidována. Nesčetné fascinující výtvory z oněch jiných světů od českých, moravských 
a slezských mediumiků vzaly v průběhu času většinou za své a ve sbírkách se objevují 
jen ojediněle.

152  ART BRUT – medijní kresba

91.
Zemánková Anna (1908–1986)

Výšivka
kombinovaná technika, barevný 
pastel, barevná kuličková pera, 
perforace, reliéf, karton
21 × 29,5 cm
sign. PD Zemánková

17 000 Kč

90.
Marková Cecilie (1911–1998)

Bez názvu
1974
křída, karton
62 × 45 cm
sign. PD 2. 2. 1974 C. M.

14 000 Kč

90

91
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92.
Haskel Anna (1864)

Medijní kresba
1934
pastel, tužka, karton
30 × 21,5 cm
sign. PD Anna Hackel, LD 
4/2 34, na rubu autorské 
razítko

14 000 Kč

93.
Haskel Anna (1864)

Medijní kresba
1934
pastel, tužka, karton
29,5 × 21,5 cm
sign. PD Anna Hackel, LD 
24/6 34, na rubu autorské 
razítko

14 000 Kč

94.
Marková Cecilie (1911–1998)

Bez názvu
1955
pastel, karton
35 × 57 cm
sign. neznačeno, U 30. 8. 
1955

14 000 Kč

92 93
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95.
Burian Zdeněk (1905–1981)

Vinnetou
1939
kresba tužkou, karton
30,5 × 30,5 cm
sign. PD Z. Burian 39
ilustrace ke knize Poklad na Stříbrném jezeře

18 000 Kč

96.
Trnka Jiří (1912–1969)

Král Lávra
barevný pastel, kvaš, tempera, karton
41 × 31,5 cm (výřez)
neznačeno

8 000 Kč

95

96
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97.
Kolář Jiří (1914–2002)

Oko na punčoše
koláž, karton
41 × 32 cm
sign. nezjištěna
provenience: zakoupeno na výstavě v galerii 
Gemma

35 000 Kč

98.
Hoffmeister Adolf (1902–1973)

Děti zlobí Promethea
1963
tisk, tuš, běloba, karton
17,5 × 24,5 cm
sign. PD monogram AH 63, na rubu 
monogram AH 63
na rubu autorem název a přípis: Říčky, červenec 
1963 vystaveno: Výtvarné dílo Adolfa Hoffmeistera, 
Mánes, listopad 1963, kat. č. 865. Adolf Hoffmeister, 
Galerie Hlavního města Prahy, listopad 2004 – 
únor 2005, kat. č. 479 (na rubu razítko)

25 000 Kč

97
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99.
Miler Zdeněk (1921–2011)

Takové bych móc 
potřeboval
1957
kombinovaná technika, 
kresba na fólii (ultrafán), 
kvaš, akvarel, karton
24,5 × 35 cm
značeno na fólii Zdeněk 
Miler 57
originální dílo pro animaci 
kresleného filmu Jak krteček 
ke kalhotkám přišel, skládající 
se z pozadí kresleného 
na kartonu a animované části 
filmu kreslené na speciální fólii 
– ultrafánu

29 000 Kč

100.
Miler Zdeněk (1921–2011)

Nalámal byste mi len?
1957
kombinovaná technika, 
kresba na fólii (ultrafán), 
kvaš, akvarel, karton
24,5 × 37 cm
značeno na fólii PD 
Zdeněk Miler 57
originální dílo pro animaci 
kresleného filmu Jak krteček 
ke kalhotkám přišel, skládající 
se z pozadí kresleného na 
kartonu a animované části 
filmu kreslené na speciální fólii 
– ultrafánu

29 000 Kč

101.
Miler Zdeněk (1921–2011)

Přines mi, jářku, plátno …
1957
kombinovaná technika, 
kresba na fólii (ultrafán), 
kvaš, akvarel, karton
24,5 × 33 cm
značeno na fólii Zdeněk 
Miler 57
originální dílo pro animaci 
kresleného filmu Jak krteček 
ke kalhotkám přišel, skládající 
se z pozadí kresleného na 
kartonu a animované části 
filmu kreslené na speciální fólii 
– ultrafánu

29 000 Kč

101
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102.
Saudek Kája (1935–2015)

Ty zvíře!
olej, plátno
50 × 40 cm
sign. PD Saudek
PD název díla autorem

110 000 Kč

102
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103.
Saudek Kája (1935–2015)

Kýč je když …
olej, plátno
90 × 75 cm
sign. PD Saudek

180 000 Kč

103



160

104.
Bauch Jan (1898–1995)

Z Prodané nevěsty
1957
olej, plátno
56 × 70 cm
sign. LD Jan Bauch 1957
na rubu dvě razítka: Vystaveno v galerii Vltavín

70 000 Kč

105.
Janeček Ota (1919–1996)

Žokej
1983
kombinovaná technika, olej, tempera, 
karton
49,5 × 43,5 cm
sign. PD Ota Janeček 1983

28 000 Kč

104

105
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106.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Housle
1992
olej, plátno
52 × 40 cm
sign. LD V. Komárek 92

45 000 Kč

107.
Liesler Josef (1912–2005)

Josef Liesler v říši fantazie
1991
olej, sololit
41,5 × 51,5 cm
sign. PD Liesler 91

45 000 Kč

106

107
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108.
Jíra Josef (1929–2005)

Tání na Sněhově
1997
olej, plátno
30 × 40 cm
sign. LD J. Jíra 97, na rubu 
J. Jíra 97
na rubu název díla autorem

45 000 Kč

109.
Jíra Josef (1929–2005)

Rhodos
1998
kvaš, koláž, asambláž, 
karton
34 × 40 cm
sign. PD 28.IX. J. Jíra 98
PD název díla autorem

29 000 Kč

110.
Jíra Josef (1929–2005)

Milenci ze sv. Petra
1997/1998
olej, plátno
25 × 30 cm
sign. PD J. Jíra 97, na rubu 
J. Jíra 98
PD autorem Sv. Petr, na rubu 
popis díla autorem

65 000 Kč

110



164

111

112



165

111.
Kiml Václav (1928–2001)

Kaplička
1972
enkaustika, textil, překližka
30 × 38 cm
sign. UD V. Kiml 72
na rubu štítek s popisem díla

55 000 Kč

112.
Kiml Václav (1928–2001)

Klekání
enkaustika, textilie na desce
58 × 52 cm
sign. PD V. Kiml
na rubu štítek Díla s popisem

47 000 Kč

113.
Lamr Aleš (1943)

Hmotička
1992
glazovaná pálená hlína
v. 40 cm
sign. dole A. Lamr 92

18 000 Kč

113



114.
Zoubek Olbram (1926)

Múza
olověná plastika, zlaceno
v. 62 cm
neznačeno
provenience: ze sbírky dr. Hermana

35 000 Kč

166



167

115.
Zoubek Olbram (1926)

Žena s rukama v klíně, Malá stavba, Muž, Žena v meamdru
1962
4× reliéf – 2× olověný odlitek, 2× hliníkový odlitek
20,5 × 16 / 14,5 × 9 cm
sign. 2× monogram OZ 62, 3× zezadu Zoubek
vystaveno: Olbram Zoubek neznámý, Muzeum Kampa, 2013, č. 2, 7, 13, 14. reprodukováno: monografie Malina, 
Olbram Zoubek – soupis díla, Brno, 1996, pol. č. 93, 97, 100, 107

18 000 Kč
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116.
Matouš Dalibor (1925–1992)

Zátiší s houslemi a flétnou
60. léta. 20. stol.
olej, plátno
54 × 100 cm
sign. LD Matouš
na rubu na blindrámu popis díla 
a šítek s popisem

65 000 Kč

117.
Klápště Jaroslav (1923–1999)

Bez názvu
1969
olej, plátno
62 × 73 cm
sign. LD Klápště 69

80 000 Kč

118.
Wiesner Richard (1900–1972)

Zátiší č. 5
email, lepenka na sololitu
60 × 50 cm
sign. LD R. Wiesner
na rubu razítko a šítek ČFVU 
s popisem díla

42 000 Kč

118



119.
Zoubek Olbram (1926)

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

28 000 Kč

170
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120.
Sopko Jiří (1942)

Dvojice
1995
akvarel, ruční papír
28 × 42 cm
sign. PD Sopko 95

28 000 Kč

121.
Valter Karel (1909–2006)

Letadla a mraky
tempera, lepenka
46 × 57 cm
sign. PD Valter K.
PD název díla autorem

42 000 Kč

120

121
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122.
Nepraš Karel (1932–2002)

Zahrada rozkoší
1987
kresba tuší, ruční papír
59,5 × 41 cm
sign. PD Karel Nepraš 1987
PD název díla autorem

24 000 Kč

123.
Načeradský Jiří (1939)

Bez názvu
1971
kvaš, tempera, karton
67 × 51 cm
sign. LD Načeradský 71

28 000 Kč

124.
Istler Josef (1919–2000)

Surrealistický objekt
kresba perem, akvarel, karton
42,5 × 22 cm
sign. UD Istler, na rubu na štítku Josef Istler
na rubu na autorském štítku přípis: č. 6

13 000 Kč

125.
Rittstein Michael (1949)

Rusalka
1997
kombinovaná technika, kvaš, pastel, 
karton
69 × 49 cm (výřez)
sign. PD Rittstein 97

28 000 Kč

126.
Rittstein Michael (1949)

V troubě
1995
olej, plátno
40 × 50 cm
sign. PD M. Rittstein 95, na rubu 
na blindrámu M. Rittstein 95 (léto)
na rubu na blindrámu název díla autorem

50 000 Kč

122
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129 130



131.
Balcar Jiří (1929–1968)

Její černá hlava
1968
lept, měkký kryt, karton 4/8
49,5 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 68

11 000 Kč

127.
Balcar Jiří (1929–1968)

Sedm žen
1968
kombinovaná grafická technika 3/8
50 × 31,5 cm
sign. PD Jiří Balcar 68

11 000 Kč

128.
Balcar Jiří (1929–1968)

Bez názvu (Akt I.)
1968
lept, autorský tisk
49,5 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 1968
PD Jaromíra Balcarová

11 000 Kč

129.
Balcar Jiří (1929–1968)

Pomocná škola (Nestydy)
1968
lept 6/8
29,5 × 25 cm
sign. PD Jiří Balcar 68

9 500 Kč

130.
Balcar Jiří (1929–1968)

Společnost
1968
lept 2/15
50 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 1968
PD Jaromíra Balcarová

11 000 Kč

175
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132.
Novák Ladislav (1925–1999)

Le cépe hallucinogén 
(Halucinogenní houba)
1974
kombinovaná technika, papír
34 × 24,5 cm
sign. UD monogram 21. 7. 74
uprostřed název díla autorem

9 500 Kč

133.
Novák Ladislav (1925–1999)

Alors, …
1972
kombinovaná technika, papír
33 × 24,5 cm
sign. PD monogram 6. 4. 72

9 500 Kč

134.
Novák Ladislav (1925–1999)

Bez názvu (Hlava)
1965
kombinovaná technika, karton
29,5 × 19,5 cm
sign. PD monogram 65

9 500 Kč

132

133

134
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135.
Novák Ladislav (1925–1999)

L´aztèque
1973
kombinovaná technika, papír
30,5 × 23 cm
sign. PD monogram 20. 6. 73
PD název díla autorem

9 500 Kč

136.
Novák Ladislav (1925–1999)

Les nids dangereux (Nebezpečná 
hnízda)
1972
kombinovaná technika, papír
33 × 24,5 cm
sign. LD monogram 4. 1. 72
PN název díla autorem, na rubu Bez názvu

9 500 Kč

137.
Novák Ladislav (1925–1999)

Česká gotika
1968
kombinovaná technika, papír
30,5 × 24 cm
sign. UD monogram 31. 7. 68

9 500 Kč

135

136

137



138.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Praha
1968
strukturální grafika, suchá jehla, otisk dlaně
34,5 × 49 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1968

35 000 Kč

Krásu v továrním odpadu a omšelých zdech nalézal malíř a grafik Vladimír Boudník. 
Charismatický umělec proslul jako experimentátor s grafickými technikami a založil vlast-
ní umělecký směr explosionalismus, podle nějž každodenní život skýtá nepřetržité tvůrčí 
impulzy, které rozšiřují lidskou obrazotvornost. Grafik světového významu, autor informe-
lové grafiky, objevitel strukturální grafiky, jakož i dalších původních grafických technik 
je uznávanou legendou nejen české tvorby 2. poloviny 20. století.

Grafik světového významu, autor informelové grafiky, objevitel strukturální grafiky, jakož 
i dalších původních grafických technik je uznávanou legendou nejen české tvorby 
2. poloviny 20. století. „Obraz nesmí být momentkou, k tomu účelu slouží fotografie,“ tvrdil 
Boudník. „Obraz musí být filmovým pásem o nesčíslném množství napětí. Zhuštěných psy-
chologických explozí na nehybné ploše, předvedených za pomoci divákovy pohybové 
fantazie.“

178
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140.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu
1966
strukturální grafika
36,5 × 56 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1966 - I.
reprodukováno: Vladimír Boudník, Mezi avantgardou 
a undergroundem, Zdeněk Primus, Gallery, 2004, 
str. 234, č. 200

34 000 Kč

139.
Boudník Vladimír (1924–1968)

Krajina
1965
barevná strukturální grafika
49 × 28,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1965
na rubu název díla autorem

38 000 Kč

139

140
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Puchnarová Dana (1938)

Porušení řady No. XV z cyklu Geometra 
Spiritualis
1966
strukturální grafika 8/10 
32 × 42 cm
sign. PD Puchnarová 66
LD název díla autorkou

6 500 Kč

142.
Hovadík Jaroslav (1935–2011)

Epitaf II.
1965–66
strukturální grafika 2/6
40,5 × 30 cm
sign. PD J. Hovadík 65-66

6 000 Kč

180

141
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Sochařka Eva Kmentová patřila k významné poválečné generaci autorů, která prožila 
jak těžké období komunistického útlaku svobody projevu, tak opojnou euforii slibných 
šedesátých let. Tehdy se rychle zařadila do skupiny nejzajímavějších osobností naší scény 
a svým typickým výtvarným jazykem získala zaslouženou pozornost i výstavní příležitosti.

Díla Kmentové vznikala často otiskováním či odléváním do beztvaré, vláčné hmoty, kdy 
hlavními motivy byly části těla a předměty denní potřeby. Důležitou úlohu hrála v její 
práci jemná symbolika. Je třeba zmínit, že nabízená plastika „Malá drapérie“ je prove-
dena v ceněném bronzu, který získal po dlouhých létech skvělou patinu a také připome-
nout důležitý fakt, že cínovou verzi díla má ve své sbírce pod inventárním číslem P-1074 
Galerie hlavního Města Prahy.

143.
Kmentová Eva (1928–1980)

Malá drapérie
1969
bronzová plastika
v. 30 cm
sign. zezadu Eva Kmentová 1969

30 000 Kč



145.
Zörner Rudolf (1941)

Šrotovník
1965
strukturální grafika , ruční papír 13/25
44 × 56,5 cm
sign. PD Rudolf Zörner 65, na rubu Rudi 
Zörner
na rubu název díla autorem

6 500 Kč

144.
Chatrný Dalibor (1925)

Režrot IV.
1965
režrot, strukturální grafika IV.
60 × 47 cm
sign. PD D. Chatrný 1965

8 000 Kč

182
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146.
Navrátil Pavel (1933–1981)

Pompeje – Ulička náhrobků
1970
olej, plátno
63 × 51 cm
sign. PD Navrátil 70
na rubu popis díla; provenience: sbírka dr. Jindřicha Hermana

28 000 Kč

146
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Kratina Radoslav (1928–1999)

Bez názvu
1966
monotyp, karton
50 × 30 cm
sign. PD 66 Kratina

4 000 Kč

148.
Kratina Radoslav (1928–1999)

Bez názvu
1964
monotyp, karton
50 × 30 cm
sign. PD Kratina 64

4 000 Kč

184
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Vožniak Jaroslav (1933–2005)

Bez názvu
1988
kombinovaná technika, asambláž, koláž, malba, dřevotříska
71,5 × 99 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 1988

33 000 Kč

 185
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151.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Svítání v západních horách
1961
barevná litografie 96/200
40 × 52 cm
sign. PD Z. Sklenář 61

40 000 Kč

150.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Květiny
1975
barevná litografie 113/200
32 × 23 cm
sign. UD Sklenář 75

15 000 Kč

186

150
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152.
Steklík Jan (1938)

Bez názvu
1981
propalovaná koláž
40 × 52 cm
sign. PD 81S

15 000 Kč

152



153.
Nitsch Hermann (1938)

Bez názvu
1991
10× barevná litografie s malbou 43/150, papír na kartonu
10 ks 70 × 100 cm
sign. vše Hermann Nitsch
kompletní soubor barevných litografií s kresbou v dřevěné kazetě, vložený list s popisem díla

100 000 Kč

188
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155.
Matal Bohumír (1922–1988)

Bílý slon
1963
litá barva, sololit
39,5 × 61 cm
sign. PD Matal 63

20 000 Kč

154.
Matal Bohumír (1922–1988)

Kompozice
1962
kombinovaná technika, plátno 
na lepence
23,5 × 23,5 cm
sign. UD Matal 1962

20 000 Kč

154

155



193

156.
Bělocvětov Andrej (1923–1997)

Bez názvu
1972
olej, lité laky, karton
31,5 × 45 cm
sign. LN Bělocvětov 72

45 000 Kč

157.
Paur Jaroslav (1918–1987)

Bez názvu
1973
olej, plátno
34 × 49 cm
sign. PD J. Paur 73

29 000 Kč

156

157
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158.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Hlava
1973
 lept, reliéfní tisk, tempera 2/15
76 × 58 cm
sign. PD Adriena Šimotová 73

36 000 Kč

159.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Uvnitř rámu
1977
barevný lept, reliéfní tisk 2/15
73 × 54 cm
sign. PD Adriena Šimotová 77
na rubu název díla autorkou

34 000 Kč

160.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu
1988
pastel, uhel, hedvábný papír
27 × 18,5 cm (výřez)
sign. UD Adriena Šimotová 88

15 000 Kč

158

159
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161.
Grygar Milan (1926)

Bez názvu
1975
kresba tužkou, barevné značkovače, karton
30 × 21 cm
sign. na rubu 1975 Milan Grygar

30 000 Kč

K uměleckému významu tvorby Milana Grygara, a to skutečně světovému, přispělo pře-
devším nevšední spojení vizuálního projevu s akustickým. Často se zvuková složka stává 
nedílnou součástí díla, kdy reprodukce původního magnetofonového záznamu přispívá 
k ucelenému dojmu z kreseb a umožňuje divákovi nepřímou účast na jejich vzniku.

Byly to právě akustické kresby, kterými se Milan Grygar zařadil k mezinárodní skupině 
avantgardních umělců a již od šedesátých let se zúčastňuje důležitých výstav po celém 
světě. Přestože ho u nás, i přes logickou nechuť socialistických cenzorů nebylo možno 
přehlížet, dostávalo se jeho tvorbě v zahraničí většího uznání než doma a tento zvláštní 
trend do jisté míry trvá až doposud. Nelze s určitostí říct, zda je způsobeno naší lokální ten-
dencí k lyrické estetice a tedy logickým odmítáním všeho, co se její snadněji pochopitel-
né líbivosti vzdaluje a má navíc „nepochopitelný úspěch v cizině”, anebo zda zahraniční 
publikum a kritici mají větší schopnost se nad obdobně radikální a přínosnou tvorbou 
zamyslet. Na každý pád je dílo Milana Grygara pro reputaci našeho výtvarného umění 
extrémně důležité.

První akustické kresby, kdy paralelní zvukový projev nástroje (dřívka, hřebenu, či jiného 
tvarovaného kovu namočeného v tuši) umělce vznikem díla částečně vedl, pochází 
z počátku šedesátých let. Počátkem sedmdesátých let vznikly nejprve zvukoplastické 
kresby, což byly vždy čtverečkové rastry ve kterých umělec narušením pravidelnosti, 
změnou barvy, či prázdným prostorem evokuje jistou vibraci, tedy opět zvuk a jejichž další 
vývoj představovaly lineární partitury. V lineárních partiturách pracoval umělec s paralel-
ními, nejčastěji horizontálními liniemi, jejichž průběh evokuje trvání tónu a ukončení linií, 
či jejich narušení s následným pokračováním spolu s barevnými změnami pak supluje 
jistou formu kompozice a rytmu.

Nabízené dílo představuje autorovu tvorbu rovněž precizně nakresleným rastrem, kdy do 
každého takto vzniklého políčka Milan Grygar nakreslil šikmou čáru barevnými fixy a tím 
vznikla velice zajímavá kompozice.

Kresba pochází ze zahraniční sbírky a byla vystavena v Kolíně nad Rýnem, v Praze napo-
sledy v Galerii Petr Žaloudek na výstavě „sedmdesátá léta“ a je publikovaná v katalogu 
výstavy na straně 7.
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162.
Malich Karel (1924)

Raumskulptur
1971
mosaz, dřevo
33 × 26 × 18 cm
sign. zespodu na etiketě K. Malich
vystaveno: Konstruktive kunst aus der 
Tschechoslowakei, Galerie Erker, St. Gallen 
(CH), 27. 5. – 30. 6. 1972

50 000 Kč

163.
Malich Karel (1924)

Grafický list 5, série VIII.
1969
lept, autorský tisk, ruční papír
49 × 64 cm
sign. PD K. Malich 1969
na rubu název díla autorem

15 000 Kč

162
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164.
Malich Karel (1924)

Bez názvu
2008
barevný pastel, karton
50,5 × 35,5 cm
sign. na rubu K. Malich 2008. X.

24 000 Kč

164
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165.
Novosad Karel (1944–2008)

Bez názvu
1971
kombinovaná technika, potištěná plastová folie na kapě, barevné nitě 1/60
50 × 50 cm
sign. PD Novosad 71

10 000 Kč

Karel Novosad byl bezesporu velmi talentovaným malířem i zajímavou osobností. 
Po studiu umění a grafiky v Praze, kde ještě stihl v roce 1967 poprvé vystavovat, emigroval 
o rok později do Německa a usadil se v přístavním Hamburgu. Zde v dalším uměleckém 
vzdělávání u profesora Almira Mavigniera na HFBK (Hochschule für bildende Künste) 
opět pokračoval a již během studia se velmi rychle etabloval jako úspěšný výtvarník. 
Přihlédneme-li k notoricky známému faktu, jakou spoustou kvalitních „konkrétistů” 
Německo vždy disponovalo a o co víc malířů se v době příchodu Karla Novosada, tedy 
v době velkého boomu geometrie obdobnému zaměření tvorby věnovalo, pak se musí-
me jeho úspěchu jen obdivovat.

Jedním z důvodů úspěchu byl bezesporu individuální a nezaměnitelný rukopis mladého 
autora. Novosad se vyjadřoval většinou pomocí precizních barevných linií na černém 

pozadí a byl tedy velmi systematicky tvo-
řícím malířem. Někdy však logiku elemen-
tární geometrie určitou formou deforma-
ce, vložením barevného tvaru, či vyříz-
nutím plochy díla také rád popíral. Jindy 
tenké barevné linie protínaly kompozice 
barevných polí a v místech, kde se linky 
setkávaly s plochou shodné barvy přestá-
valy být viditelné a tím vznikala unikátní 
hra geometrických vztahů.

Nabízené dílo skvěle reprezentuje umě-
lecký projev autora nejen typickou barev-
nosti a geometrickou konstrukcí jemných 
linií, ale zároveň záměnou klasických rýso-
vaných čar za barevné, ve středu díla svá-
zané nitě i dokladuje jeho hravost a smysl 
pro humor. V roce 1971 uspořádala tehdy 
prominentní galerie Diogenes v Berlíně 
Karlu Novosadovi samostatnou výstavu 
a vydala edici asambláží, ze které dílo 
pochází. Je důležité zmínit, že se jedná 
o sběratelsky nejdůležitější kus z řady s čís-
lem jedna, který patřil do kolekce galerie.výstavní plakát z roku 1972, Galerie Diogenes, Berlín
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166.
Kotík Jan (1916–2002)

Herrliche Horde-Herr der Innenräume (Pán vnitřních prostor)
1988
akryl, překližka
101 × 71 cm
sign. na rubu J. Kotík 1988
na rubu název díla autorem; vystaveno: Berlín 1992, Jihlava 1992, Praha 1996 a 2012; publikováno a vyobrazeno: 
v monografii (NG 2011) na str.454 pod č. 2393

30 000 Kč

V nabízeném díle se snoubí typický barev-
ný projev autora se zdařilou realizací jeho 
tendencí k opuštění klasického formátu 
obrazu. Vzniklo tak několik významných 
obrazů série nazvané Nádherná horda, 
které byly na shodném tvaru překližky 
odlišně malovány expresivně působícími 
barvami. Dílo Pán vnitřních prostor patří 
mezi nejkvalitnější ze signovaných (někte-
ré autor nepodepsal) a bylo často vysta-
vováno, protože velmi dobře reprezentuje 
Kotíkovu zajímavou tvorbu konce osm-
desátých let, ve které dominoval malířův 
kolorismus i jeho věčná touha po opuštění 
klasické plochy obrazu.
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167.
Kolíbal Stanislav (1926)

Bílá kresba
1991
kresba tužkou, pastel, karton
43,5 × 30,5 cm
sign. UD Kolíbal 1991

26 000 Kč

168.
Valenta Rudolf (1929)

Vymezení střední plochy
1980
kresba tužkou, karton
90 × 60,5 cm
sign. PD R. Valenta 1980

8 000 Kč

169.
Valoch Jiří (1946)

Do it yourself!
1977
barevná serigrafie
70 × 50 cm
sign. na rubu Jiří Valoch 1977

32 000 Kč

170.
Ovčáček Eduard (1933)

Znamení
1992
tempera, karton
59,5 × 42 cm
sign. UD E. Ovčáček 92

16 000 Kč

171.
Dlouhý Bedřich (1932)

Domácí přítel (Domácí nepřítel)
1996
kombinovaná technika, koláž, asambláž, 
kresba, karton
52 × 70 cm
sign. PD Dlouhý 96
PD název díla autorem

45 000 Kč

167

168
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173.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Barevná struktura
1967/2009
barevná serigrafie 28/55
70 × 70 cm
sign. UD Sýkora 1967/2009

35 000 Kč 

172.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Linie č. 21
1986
barevná serigrafie 96/100
53 × 53 cm
sign. PD Sýkora
publikováno: plakát 
k retrospektivní výstavě Zdeňka 
Sýkory v Josef Albers Museum, 
Bottrop, D 1986, v monografii 
Zdeněk Sýkora grafika, str. 85, 
155, 167, vyd. Gallery, Praha 2008, 
atd.; vystaveno: Pocta Zdeněk 
Sýkora, Kaligrafie náhody 
a řádu, 1992, Střed

35 000 Kč

172

173



207

174.
Kyncl František (1934–2011)

Modrá monostruktura č. 10
1992
reliéf, akryl, ruční papír
102 × 75 cm (výřez)
sign. na rubu F. K. 92
na rubu autorem popis: E 1 - 36

28 000 Kč

175.
Písařík Petr (1968)

Drak, je to tak
2007
malba, asambláž – korálky, deska
50 × 40 cm
sign. na rubu PISI 07, Petr Písařík
na rubu název díla autorem

22 000 Kč

174

175



Dílo profesora Jana Hendrycha 
spočívá v osobité expresivní 
figuraci, která od vlivů ame-
rického pop-artu v 60. letech 
přechází k ženské figuře 80. let. 
Citlivá instrumentace tzv. Pomon 
v duchu tradice Mariniho nebo 
Maillola činí z profesora Jana 
Hendrycha jednu z posledních 
žijících legend Nové figurace. 
Často ve své tvorbě používá 
groteskní prvek či obsahovou 
zkratku, v tomto případě je hlava 
Žofie Chotkové perforována 
7 otvory v oblasti hlavy, které 
značí 7 pověstných sarajevských 
kulí, kterými byl zabit její muž 
František Ferdinand d´Este.

176.
Hendrych Jan (1936)

Návrh na pomník Žofie Chotkové
plastika, patinovaná sádra, kov, 
dřevo
v. 39,5 cm
provenience: získáno z ateliéru autora; 
přiložena fotografie autora s dílem

40 000 Kč
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177.
Trinkewitz Karel (1931–2014)

ART
2002
kombinovaná technika, barevné plastové fólie
42 × 37 cm
sign. na rubu Trinkewitz 2002

26 000 Kč
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Jak postupovat:

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

Nemůžete se zůčastnit aukce na sále?

Využijte možnosti online dražby!

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

http://acb.livebid.cz

powered by
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Nabízíme vám tisk fotografií v nadstandardních velikostech
a to až do šířky 1116 mm /tzn. kratší strana fotografie/.

Díky technologii velkoformátové tiskárny Canon Image
PROGRAF iPF8300, která tiskne pomocí 12ti inkoustů 
LUCIA EX a špičkových medií Fomei, dokážeme nabídnout
maximální kvalitu za příznivou cenu.

WWW.TISKNU-ART.CZ

# TISKNEME
VELKÉ A STŘEDNÍ FORMÁTY
FOTOGRAFIE
REPRODUKCE OBRAZŮ
AUTORSKÉ TISKY
KAŠÍRUJEME
NAPÍNÁME NA RÁMY
RÁMUJEME
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kontakty: www.acb.cz, 603 42 49 13 (Jiří Rybář)

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

1. Art Consulting – Brno, Malinovského náměstí 2. – Dům umění 
e-mail: brno@acb.cz; telefon: 603 42 49 13 a 542 214 789

Přijímáme obrazy do prestižní večerní aukce

EVENING SALE 2017
TOPIČŮV SALON PRAHA



Poznámky:



Průvodce pro nepřítomné a telefonní uchazeče

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

Obecné

Před aukcí
Budeme se snažit o nákup položky dle vašeho výběru za nejnižší možnou cenu (v závis-
losti na vyvolávací ceně a další nabídky), a nikdy více, než je maximální částka, kterou 
určíte. V případě potřeby se vaše nabídka zaokrouhlí dolů na nejbližší částku v souladu 
s kroky dražebníka.

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

Po aukci
Úspěšní zájemci obdrží přehled popisující jejich nákup a dají pokyn pro platbu a odba-
vení zboží.

Vyplnění formuláře

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

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

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

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



Plná moc pro zastupování v dražbě
dražba po telefonu

Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČ: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 8. 10. 2017 
ve 13.30 hod., na adrese Topičův salon – Národní třída 9, Praha 1 a dražila za mne 
do uvedených limitů či po telefonu následující věci:

č. autor název cena  limit  
nebo telefon

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

Zavazuji se, že vydražené předměty zaplatím nejpozději do deseti dnů ode dne konání 
aukce. K vydražené věci bude účtován aukční poplatek dle platného aukčího řádu. 
Zmocnitel prohlašuje, že jsou mu známy dražební podmínky dražebníka.

Jméno: 

Příjmení: 

Telefon: 

Tel. pro dražbu: 

E-mail: 

číslo OP: 

Ulice: 

Město: 

PSČ: 

Stát: 

Datum a místo: Podpis:



Podmínky pro zastupování v dražbě a telefonní prodej

Vezměte prosím na vědomí, že zastupování nepřítomných a telefonní dražby jsou nabíze-
ny jako doplňková služba bez poplatku. Takové nabídky jsou prováděny na riziko a 1. Art 
Consulting proto nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí 
nabídky.

Všechny nabídky jsou předmětem dražebního řádu prodejního katalogu. Odměna dra-
žebníka, ve výši uvedené v dražebním řádu katalogu prodeje, bude přidána ke kupní 
ceně dosažené v dražbě jako součást celkové kupní ceny. Nabídky budou uspokojeny 
za co nejnižší cenu tak, jak to dovolí další nabídky a rezervace.

Platba na aukci

Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení 
aukce.

Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně):

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

Tyto provize jsou konečné, a zahrnují jak DPH, tak autorský poplatek. Po dohodě s dražeb-
níkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí 
věci v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud 
není dohodnuto jinak. Platební karty nejsou akceptovány.

Ochrana osobních údajů

Z důvodu plnění některých služeb, o které klienti požádali, může 1. Art Consulting zpřístup-
nit informace třetím stranám (např. přepravci). Je zájmem 1. Art Consulting Brno – Praha 
vyžadovat, aby tyto třetí strany respektovaly soukromí a důvěrnost informací našich klien-
tů a poskytovaly stejnou úroveň ochrany informací klientů, jak je stanoveno v rámci EU.

Podpisem této Plné moci pro zastupování a telefonního dražení souhlasíte s takovým 
sdělením.

Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů mohou být prostory 1. Art Consulting před-
mětem nahrávání videa. Telefony, např. telefonní nabídky/hlasové zprávy mohou být 
rovněž zaznamenány. 



VEČERNÍ AUKCE 
POVÁLEČNÉHO & SOUČASNÉHO UMĚNÍ
PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA 20. 11. – 30. 11. 2017  
DENNĚ, VČETNĚ VÍKENDU I SVÁTKŮ  
OD 10:00 DO 18:00 HOD.

WWW.ACB.CZ

EMAIL: PRAHA@ACB.CZ, BRNO@ACB.CZ 
TEL.: 603 424 913, 224 232 500, 542 214 789

30. 11. 2O17
V 18.30 HOD.

TOPIČŮV SALON
PRAHA 1, NÁRODNÍ TŘÍDA 9
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