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

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

Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1
25. 5. – 7. 6. 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.

Komentovaná prohlídka aukční výstavy proběhne 26. 5. 2017 v 19:00 hod.

Všechna nabízená umělecká díla byla konzultována se znalci z oboru.  
Na požádání mohou být opatřena odbornou expertizou a certifikátem o pravosti díla.

Registrace účastníků aukce začíná od 18:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Středa 7. 6. 2017 v 18:30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

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

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

web: www.acb.cz

Will take place on June 7, 2017 at 18.30 p.m. in the Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

AUTOR Č.
Bauch Jan 3
Bělocvětov Andrej 9
Beneš Vlastimil 15
Boudník Vladimír 33, 37
Černický Jiří  73
David Jiří 67, 68
Dobeš Milan 60
Dokoupil Jiri Georg 58, 59
Fibichová Zdena 26
Filko Stano 61
Gabriel Michal 72
Grygar Milan 43, 44, 45
Hilmar Jiří 57
Hoffmeister Adolf 5
Istler Josef 36, 38
Janeček Ota 19
Jetelová Magdalena 56
Jíra Josef 23
John Jiří 29
Kintera Krištof 77
Kokolia Vladimír 71
Kolář Jiří 35

Kolářová Běla 42
Kollár Juraj 79
Komárek Vladimír 24
Kopecký Bohdan 16
Kotík Jan 34, 40
Kotík Pravoslav 2
Kovanda Jiří 70
Kubíček Jan 49, 51
Kučerová Alena 32
Kyncl František 54
Kyncl František 55
Lamr Aleš 65
Lehoučka Josef 17
Liesler Josef 21
Linhart Kamil 7, 8
Malich Karel 18, 46, 47
Matal Bohumír 13
Mautnerová Pavla 41
Milkov Stefan 69
Mirvald Vladislav 52, 53
Moucha Miroslav 80
Načeradský Jiří 62, 63
Pastrňák Petr 81

Picasso Pablo 25
Podrabský Josef 6
Rajlich Tomas (Tomáš) 48
Róna Jaroslav 66
Saudek David 78
Sion Zbyšek 75, 76
Skála František 74
Slavík Otakar 50
Smetana Jan 20
Smutný Oldřich 30
Sopko Jiří 64
Sýkora Zdeněk 14
Szobel Géza 12
Šimotová Adriena 31
Tikal Václav 11
Troup Miloslav 4
Váchal Josef 1
Válová Květa 27
Valter Karel 22
Vohrabal Josef 10
Zívr Ladislav 39
Zoubek Olbram 28
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AUKČNÍ řád

1.  Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ, 
s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblas-
ti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční 
síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 1. ArT cONsULTiNG brNO cZ, s.r.o., 
se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553, která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů:  
7. 6. 2017 ve 18:30 hodin, praha, Topičův salon, Nár. třída 9. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné 
na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě draže-
ných předmětů v kanceláři společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. v Topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.

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

 Za příhozy se přitom považuje:

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

 O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

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

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

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

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

5.  Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě „potvrzení 
o zaplacení ceny“ v galeriích 1. Art Consulting Praha 1, Národní třída 9, 1. Art Consulting Brno, Malinovského nám. 
2, nejpozději do deseti dnů ode dne konání dražby.

6.  Aukční síň neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě katalogu.
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AUcTiON rULes

1.  These auction regulations were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by 
the salesroom 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. Auctions organised according to these auction regulations are 
organised according to international customs 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 june 7, 2017 at 6.30 p. m. These auction 
regulations are compulsory for all the persons participating in the auction, and by participating the persons are 
committing to upholding them. The complete set of auction regulations is available at the exhibition of the offered 
artworks in the office of the company 1. ART CONSULTING BRNO in Topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.

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

 Individual bids are as follows:

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

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

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

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

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

4. The bidder can participate in this public sale also in absentia provided that:
 –  he/she will prepare a Power of Attorney for the firm 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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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

1 VáCHAL JOSEF (1884–1969)

Svatební pár
1946
akvarel, tuš, karton
69 × 51 cm
sign. PD J. Váchal 46

LD název díla autorem

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

140 000 Kč

Posuzovaný rozměrný akvarel „Svatební pár“ je autentickou, bohatě rozehranou a velmi sugestivní 
prací Josefa Váchala, autora, jehož dílo představuje jednu z nejpůvodnějších hodnot českého 
moderního umění. Jako člověk a umělec byl mimořádnou osobností, více či méně osamocenou, 
tvořící pro relativně úzký okruh vizionářů a sběratelů, kteří jeho talent dokázali rozpoznat a ocenit. 
„Duch jeho potácel se vždy mimo cest obvyklých,“ napsal sám o sobě v předmluvě k autobiografii 
Josef Váchal, malíř, kreslíř a grafik, mistr barevného dřevorytu a tvůrce originálního pojetí autorské 
knihy, vypjatý individualista a heretik v životě, myšlení, náboženském hledání i umělecké tvorbě.

Východiskem jeho díla byla symbolistní touha po absolutnu a pojetí umění jako moderní alternativy 
náboženství. Symbolismus čerpající mimo jiné z odkazu středověké magie, mysticismu a spiritismu, 
mu byl vlastní po celý život, stejně jako nebývalá péče o pojetí vlastních autorských knih, jež ideálně 
naplňují termín „Gesamtkunstwerk“. Texty, ilustrace, dřevoryty, řezaná nebo i odlévaná písma, tisk 
na ručním lisu a finálně vazba vzniklého kodexu v pár kusech, si vyžádaly i tisíce hodin. Tak vznikají 
bibliofilie s ojedinělou jednotou literární a výtvarné koncepce poznamenané Váchalovou geniální, 
zběsilou imaginací.

Kresba znamenala pro autora jeden z nejpřirozenějších výrazových prostředků, užívaný prakticky 
po celý jeho život. Dařilo se mu v ní spontánně uchopit své vize tryskající z přetlaku vlastní obrazo-
tvornosti. „Obrovský fond fantazie nestrpěl, aby tužka začala u tvarů viděných a nejběžnějších, nýbrž 
strhával mne ku kreslení, (…) majícího hodně společného s kreslením medijním, věcí abstraktních 
a nejdivočejších. Kromě toho slévaly se ve mně ozvuky literární ze všeho čteného před tím a duch 
zmítal se pod dotěrnými rytmy veršů, tužku vystřídalo pero a ležel přec přede mnou čistý a nepo-
psaný deník. Střídal jsem, ustavičně realizuje svoje pudové projevy psací i kreslicí.“ Tak sám autor 
naznačil charakter své výtvarnosti na hranici mezi spontaneitou ryzího citu a dobových výtvarných 
a literárních předpokladů.

first open
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

2 KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)

Za oknem
1947
olej, plátno
81 × 65 cm
sign. PD P. Kotík 47

na rubu číslo 63/1947, na blindrámu název díla, štítek 
výstavy s popisem díla, č. 42 a č. 585

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

280 000 Kč

UVEDENO:

soupis prací Pravoslava Kotíka, 
in: M. Pánková, Pravoslav Kotík 
1889–1970, NG v Praze, Valdštejnská 
jízdárna, říjen – listopad 1991, č. 572, 
s. 137

VYSTAVENO:

Obrazy Pravoslava Kotíka,  
GVU Cheb, 1977, č. k. 41

Posuzovaný obraz „Za oknem“ je autentickým, vyzrálým, bravurně tvarově a barevně rozehraným 
dílem Pravoslava Kotíka, výrazného představitele české moderny, umělce, který nepodléhal teore-
tickým dogmatům a měl odvahu k výtvarnému experimentu. V jednotlivých fázích své tvorby velmi 
originálně zpracoval podněty sociálního realismu, (neo)klasicismu, pozdního kubismu, civilismu čty-
řicátých let a dotkl se také, jako jeden z prvních v Československu, i poválečné abstrakce.

Těžištěm jeho tvorby se však stala především figurální tematika, tedy člověk ve složité sociální struktu-
ře, odrážející jeho mnohovrstevnatý příběh. Kotík byl autorem fascinovaným výrazem lidského gesta, 
děním a barevnými kontrasty v obraze.

Posuzovaný obraz „Za oknem“ je mimořádně přesvědčivým a příkladným dílem, které Pravoslava 
Kotíka charakterizuje jako malíře mocné dynamiky tvarů, bytostného barevného vnímání i promyšle-
ného konstruktivního akcentu. Dominantním kompozičním prvkem je zde dvojice rváčů, zápasících 
postav, které jsou laděny do kontrastních barevných tónů a vynikají výraznými expresivními gesty. 
Za nimi se otevírá pohled na prostor ulice či dvorku s domovní zástavbou. Obě figury vytváří dojem 
patetických herců na scéně obrazu, což umocňuje celková koncepce malířova pohledu skrz okno 
z interiéru. Dochází tak k unikátnímu prolnutí poklidné pohody domácího prostředí, jak dosvědčuje 
i evidentní spokojenost kočičího mazlíčka usazeného na stole či parapetu, s pateticky vzrušenou pří-

hodou v exteriéru. Ve formálním zpracování jsou 
zřetelné ozvěny postkubistické estetiky. Kotíkův 
výrazný malířský instinkt se tu snoubí s bravurní 
výstavbou prostoru, na níž se podílí sofistikované 
rozmístění neofauvistických barevných ploch.

FIRST OPEN
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

3 BAUCH JAN (1898–1995)

Kytice
1949
olej, plátno
177 × 110 cm
sign. LN Jan Bauch 1949

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

550 000 Kč

Posuzovaný obraz „Kytice“ je autentickým, okouzlujícím a grandiózně úchvatným dílem Jana 
Baucha, expresionisty světových kvalit, koloristy par excelence, milovníka barevné pasty naná-
šené na plátno v takřka světélkujících nánosech. Představuje autorovo nezvykle monumentální 
ztvárnění tématu květin ve váze, námětu klasického, v jeho podání však velmi inovativního a neo-
třelého. Jedná se o jeden z jeho největších obrazových formátů, adjustovaný v původním rámu. 
Reprezentativně uzavírá autorovo nejslavnější období, tzv. dramatickou fázi čtyřicátých let.

Tématický rejstřík Jana Baucha byl od počátku široký, vyjadřoval jeho pohled na život, ocenění 
„prostých věcí, které potřebuje a má rád každý člověk“. Vyznával se stejně z obdivu k opojné kráse 
květin jako k úchvatnému kouzlu ženy. Mnohdy byly tyto motivy vzájemnou analogií. Nositelem jeho 
výtvarného názoru se stal výraz, jehož stavivem je barva.

Posuzovaná „Kytice“ je ódou na půvab a hojnost. Autor zde nechává zaznít svůj živelný malířský 
temperament s velmi přesným záměrem: soustředí se na to, aby promalování a barevná skladba 
vyňaly motiv z jeho „nevýznamnosti“, z jeho „salónního charakteru“ a udělaly z něho „děj“. Na ploše 
plátna rozpoutává vzruch tvarů a barev. Suverénním štětcovým staccatem reflektuje vibraci zjitře-
ných pocitů. Kytice se stává dramatem malby, v němž mistrovsky neomylný vzmach malířské vášně, 
krása a velikost jsou spolu neoddělitelně spjaty.

FIRST OPEN
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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

4 TROUP MILOSLAV (1917–1993)

Žlutý anděl
1948
olej, plátno
77 × 160 cm
sign. PD TROUP

odborná expertiza: Mgr. Ing. Ivo Binder

550 000 Kč

prOVeNieNce

z majetku rodiny autora

reprOdUKOVáNO

monografie Troup, AJG, 2011, str. 19 

V letošním roce připomínáme 100leté výročí narození malí-
ře a ilustrátora Miloslava Troupa, který je ojedinělým před-
stavitelem tzv. Pařížské školy severně od Alp. Pro Troupovo 
dílo je určující jeho pobyt v Paříži ve druhé polovině čtyři-
cátých let minulého století. Zde se seznámil s řadou vyni-
kajících umělců té doby jakými byli např. Pablo Picasso, 
Marc Chagall, Fernand Léger, František Kupka a navštěvo-
val jejich ateliéry. Po návratu do Československa mu sám 
Georges Braque napsal: „Drahý Mistře! Těším se, až se 
znovu uvidíme.“ Umělec se ale bohužel do Paříže už nikdy 
znovu nepodíval.

Svým významem, pařížským školením a především kvalitou 
rozsáhlého, monumentálního díla se Troup řadí k tomu 
nejlepšímu, čím se české a evropské výtvarné umění 
20. století může vykázat. Na povznesení uměleckého 
odkazu Miloslava Troupa pracuje před časem založená 
Společnost TROUP 2017. Ta připravuje rozsáhlou retrospek-

tivní výstavu pro Obecní dům v Praze, vydává publikace a organizuje propagační a vzdělávací 
akce pro zájemce o Troupovo dílo.

Obraz Žlutý anděl z roku 1948 náleží jednoznačně k vrcholům Troupovy tvorby. Vznikl v době jeho 
pařížského pobytu a dobře reprezentuje poučení kubismem i fauvismem, tedy východisky o něž je 
opřen styl tzv. Pařížské školy jehož je Troup reprezentantem. Osobní těžkosti, které musel Troup překo-
návat v komunisty ovládané totalitě po svém návratu do Prahy způsobily, že se malíř uzavřel ve svém 
ateliéru a nestal se tak známým, jak by si zasluhoval. Lze očekávat, že v několika příštích letech dojde 
jeho dílo spravedlivého ocenění a bude zařazeno tam, kam svými kvalitami náleží.

first open
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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

5 HOFFMEISTER ADOLF (1902–1973)

Portrét Jiřího Trnky
1955
kresba tuší, karton
47 × 31 cm (výřez) 
sign. PD monogram AH 55

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

24 000 Kč

Posuzovaná kresba „Jiří Trnka“ je autentickou, typickou a výrazově mimořádně přesvědčivou prací 
Adolfa Hoffmeistera, autora, který se svým celoživotním dílem řadí mezi významné osobnosti české 
kultury dvacátého století. Jeho rozsáhlá tvůrčí práce výtvarná, literární a divadelní výrazně přispíva-
la k uměleckému vývoji meziválečné avantgardy, stejně jako k formování a organizování kulturního 
života v Československu po roce 1945.

Ač jako vystudovaný doktor práv vykonával advokátní praxi do roku 1939, bylo to již za studií na gym-
náziu, slavné „Křemencárně“ (kde mezi jeho spolužáky patřili Karel Teige, Alois Wachsman, Jiří 
Voskovec, Jan Werich ad.), kdy se zapojil do umělecké aktivity své generace. Na podzim roku 1920 
se stal spoluzakladatelem Uměleckého svazu Devětsil. Obrazy v duchu poetického naivismu se před-
stavil na legendární Jarní výstavě 1922 a o rok později tzv. II. jarní výstavě (1923), již projektu Nové sku-
piny vzniklé odštěpením z Devětsilu. Po těchto přehlídkách doprovázených pozitivními kritikami, kdy, 
jak sám Hoffmeister napsal, „obyčejně malíři zpychnou, koupí si někdy nový klobouk, vymění milenky 
a kavárny“, on malovat přestal. A začal se věnovat kresbě.

Na počátku jeho kontinuálně rozvíjeného a celosvětově proslaveného cyklu „Podob“ byly náhodně 
kreslené karikatury aktérů tenisového turnaje v Cannes, jehož se jako mladý advokátní koncipient 
a začínající žurnalista zúčastnil v roce 1925. Tato kolekce podob byla zveřejněna v „Pestrém týdnu“ 
E. Basse. O rok později si francouzský deník „Intrasigeant“ objednal sérii portrétů významných evrop-
ských kulturních osobností slovem i obrazem a totéž o něco později učinil O. Štorch – Marien pro 
„Rozpravy Aventina“. Následují výstavy „Podob“ („Visages“) v Praze, Paříži, Bruselu a dokonce i v USA. 
Adolf Hoffmeister se stává systematickým kronikářem kulturního klimatu meziválečné i poválečné 
Evropy.

first open
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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

6 PODRABSKý JOSEF (1912–1990)

Surrealistická kompozice
1946
olej, sololit
77 × 57 cm
sign. LD Podrabský 46

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

220 000 Kč

first open

Posuzovaný obraz „Surrealistická kompozice“ je originálním a typickým, imaginativně přeludným 
dílem Josefa Podrabského, člena skupiny Ra, blízkého přítele Václava Zykmunda a Bohdana Laciny, 
autora, jehož tvorba skvěle dokládá mnohost fazet poválečného surrealismu a jeho široký rozliv 
mimo pražské centrum.

Josef Podrabský se narodil roku 1912 sice na pražském Žižkově, ale již v raném dětství se s rodinou 
odstěhoval do Rakovníka. V roce 1924 nastupuje na tamní reálku, kde měl to ště stí, že jeho profeso-
rem byl Rudolf Puchold, který určil jeho další životní osud. Po maturitě v roce 1930 je přijat na České 
vysoké učení technické v Praze, na fakultu architektury a pozemního stavitelství, obor kreslení 
a deskriptivní geometrie. Zde byl žákem prof. O. Blažíčka a C. Boudy. Po absolutoriu v roce 1936 
odchází do Ostravy a stává se členem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců.

V roce 1937 založil Václav Zykmund, Podrabského spolužák z reálky v Rakovníku, knižní edici Ra. Jako 
druhý počin v této edici vydává roku 1939 skupina vyznavačů surrealismu (v roce 1947 oficiálně usta-
vená jako skupina Ra) básnickou sbírku Zdeňka Šela „Kámen“ s obálkou od Josefa Podrabského 
a ilustracemi Václava Zykmunda.

Posuzovaný obraz představuje autorovu mimořádně uhrančivou kompozici onirického ladění, 
rozvinutou na iluzivním jevišti nekonečného prostoru. Podrabský tu uplatňuje fascinující dalíovskou 
morfologii tekoucích tvarů, kumulovaných do ambivalentních srostlic, v nichž dochází k prolínání 
organických a anorganických forem. Vytváří dynamickou prostorovou konfiguraci v podobě fan-
taskní krajiny s neobyčejně bohatou sugescí vnitřních dějů, dramat a pocitů. Toto dílo mnohoznač-
ných metamorfóz vzniklo v krátkém meziobdobí svobody (1945–1948), kdy surrealismus měl opět jen 
nedlouhou příležitost k veřejné prezentaci.
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

7 LINHART KAMIL (1920–2006)

Vzlet – surrealistický objekt
1941–1943
olej, tempera, lepenka
36 × 51 cm
sign. PD monogram KL

na rubu 2× štítek s popisem

na motiv básně Vladimíra Holana „Osudnou mrtvicí taženou netopýry”

45 000 Kč

PROVENIENCE

z majetku rodiny autora

VYSTAVENO

Galerie Benedikta Rejta, Louny

Kamil Linhart vyšel z plodného prostředí lounské neformální surrealistické skupiny, která vznikla 
na přelomu let 1939–40 pod patronací knihovníka Jaroslava Janíka, zprostředkovatele nejen pod-
nětů surrealismu, existencialismu, hlubinné psychoanalýzy a proudů moderní filozofie, ale také osob-
ních kontaktů s Jindřichem Chalupeckým a Jiřím Kolářem. Dalšími členy skupiny tehdy byli pozdější 
hudební skladatel František Chaun, spisovatel Jaroslav Mrnka, František Fast a filozof Jiří Navrátil.

FIRST OPEN
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Šlo o historicky příznačný projev radi-
kální tendence, která v protektorát-
ních podmínkách omezené komu-
nikace a informační bariéry vůči 
zahraničnímu umění vedla k vzá-
jemně nezávislému vzniku obdob-
ných činností ve skupině Ra nebo 
v přátelském seskupení Jana Křížka, 
Václava Boštíka a Jiřího Mrázka. 
Později se v Lounech k výtvarným 
aktivitám připojili také Vladislav 
Mirvald a Zdeněk Sýkora, který spolu 
s Linhartem vytvořil v polovině 40. let 
zajímavý cyklus surrealistických foto-
grafií soustředěný spolu s básnickými 
texty do podoby autorské knihy.

Ve druhé polovině 40. let studoval 
Kamil Linhart, opět s V. Mirvaldem 
a Z. Sýkorou, na Pedagogické fakul-
tě Univerzity Karlovy u profesorů 
Boudy, Lidického a Salcmana. Právě 
Salcman svým žákům přibližoval 
tradici francouzské malby a vedl 
je k osobnímu poznání pravidel auto-
nomní výstavby malířského díla.

Druhá polovina 60. let byla příznivou 
periodou, kdy se k vnitřní situaci inten-
zivního individuálního vývoje připojily 
příhodné vnější podmínky – zvýše-
ná aktivita blízkých umělců a příklad 
jejich tvorby, otevírající se výstavní 
možnosti, ohlas odborné veřejnos-
ti a vnímavá kritická reflexe. Proto 
můžeme považovat období roků 
1966 a 1967, kdy vznikaly plastickoob-
razové kompozice, a následující léta 
1968 až 1971, etapu reliéfních kom-
pozic, za vrcholnou fázi Linhartovy 
umělecké dráhy.

Plastickoobrazové kompozice zname-
naly expanzi do prostoru a přechod 
od obrazu k objektu. Geometrizace 
děla a striktní racionální koncepce 
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přivedly Linhartovo počínání do oblasti 
konstruktivních tendencí. Kamil Linhart 
směřoval od roku 1968 k ještě radikálněj-
šímu soustředění na elementární tvar. 
V reliéfních kompozicích omezil výrazové 
prostředky a přiblížil obrys znaků ply-
nulým liniím kružnic. Barevný kontrast, 
obvyklý u plastickoobrazových kompozic, 
redukoval na monochromii a snížil reliéf. 
Základním tématem zde byla artikulace 
plochy tvarem, její rozdělení, posunutí, 
přerušení. Specifickým příznakem smě-
řování k podstatám je také barevnost. 
Všechna díla se pohybují v omezené 
škále od černě přes různé odstíny šedí 
k bílé, ve starších dílech se objevují tlume-
né zeleně, červeně a fialová.

V kontextu konstruktivních tendencí zaují-
mají Linhartova díla osamocenou polohu 
už tím, že důsledně vycházejí z abstraho-
vaného tvaru, nikoli ze základního reper-
toáru geometrických útvarů. Dobová kri-
tická recepce se snažila o jejich precizní 
pojmové zařazení a používala takové 
termíny jako „příslušnost k filozoficko-mys-
tickému pólu apollinské abstrakce” (Jan 
Sekera) nebo „múzická geometrie” (Jiří 
Padrta).

Počátek 70. let přinesl rychlý konec veškeré publicity, na který Kamil Linhart reagoval omezením vlastní tvor-
by, příklonem k filozofickému studiu spisů C. G. Junga, H. Bergsona a východní spirituality. Druhou polovinu 
70. let vyplnily jeho práce pro architekturu. Vznikaly také meditativní obrazy s elementárními tvary, kruhem, 
trojúhelníky, v úzkém rozpětí tmavých barevných tónů.

Po roce 1990 se dostává do centra autorovy pozornosti kruh. Kruhové kompozice zachovávají relevantní 
významové souvislosti s předchozí tvorbou a shodné prostředky oné významové výstavby.

Dílo Kamila Linharta bývalo přijímáno s uznáním, ale také s vědomím jisté výlučnosti a zvláštního místa 
ve světě moderního umění. Sledovalo obecný pohyb nejen domácího umění a citlivě reagovalo na pro-
měny umělecké struktury a duchovního klimatu společnosti. Svědčí o tom eruptivní surrealistické počátky, 
geometrizace a reduktivní směřování 60. let, které souvisí s konstruktivními tendencemi a minimalismem, 
konceptuální intermezzo začátku let 70. i návrat k malbě, jenž koresponduje s návratem k závěsnému obra-
zu v hnutí transavantgardy a v širším kontextu postmoderního výtvarného umění. 

Zbyněk Sedláček, 1996
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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

8 LINHART KAMIL (1920–2006)

Kréta – Strom na pobřeží
1959
olej, tempera, karton
50 × 68 cm
sign. PD K. Linhart 59

22 000 Kč

prOVeNieNce

z majetku rodiny autora

VysTAVeNO

Galerie Benedikta Rejta, Louny

Největší školou pro Kamila Linharta bylo setkání 
s lounským knihovníkem Jaroslavem Janíkem, 
kolem něhož se vytvořila skupina místních mladí-
ků se zájmem o moderní umění, filosofii a litera-
turu. Volně k ní patřili i Zdeněk Sýkora a Vladislav 
Mirvald. Po válce Linhart studoval stejný obor 
jako Mirvald a Sýkora, tedy výtvarnou výcho-
vu a deskriptivní geometrii. Stejně jako Sýkora 
Linhart na Pedagogické fakultě Karlovy univerzi-
ty zůstal a stejně jako on zde v roce 1965 dosáhl 
docentury. V letech 1952–1968 vedl malířskou 
skupinu Kontakt působící v Litvínově.

První samostatnou výstavu měl teprve v roce 
1963, roku 1968 byl zastoupený na putovní výsta-
vě s názvem Nová citlivost, pořádanou umělci 
ze skupiny Křižovatka. Sám toto své období 
nazval lyrickou abstrakcí.

PhDr. Bohumír Roedl

first open
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

9 BĚLOCVĚTOV ANDREJ (1923–1997)

Tři ženy
1959
olej, plátno
69,5 × 100 cm
sign. UD 59 Bělocvětov

280 000 Kč

PROVENIENCE

ze sbírky psychiatra Doc. MUDr. Stanislava Drvoty

Andrej Bělocvětov, občanským jménem Belotsvetov, původní tvar 
rodového jména používá jako pseudonym.

V této rané fázi novoklasicistního období, stejně jako v pozděj-
ším cyklu antikizujících ženských postav, probíhá pod robustně 
stylizovanou kompozicí složitý a svrchovaně poetický vnitřní 
dialog, který zde navozuje specifický dětský svět. Větší z dětí 
zároveň symbolizuje přicházející dobu dospělosti svým hluboce 
zamyšleným, vizionářsky posmutnělým pohledem, který upírá 
daleko do nejisté budoucnosti.

Anatomie dětských postav – která je malířsky tou nejsložitější – 
je zvládnutá s bravurní lehkostí, jak v sošně stylizovaném celku, 
tak i v jemném, téměř staromistrovsky prokresleném detailu.

Jedná se o významné dílo malířsky dokonalé kompozice a hlu-
boké psychologie.

Andrea Pilařová-Belotsvetová, dcera malíře a znalkyně díla

FIRST OPEN
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

10 VOHRABAL JOSEF (1908–1994)

Magnetické pole
1967
olej, plátno
120 × 100 cm
sign. PD Vohrabal 67

na rubu štítek s popisem

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

65 000 Kč

Posuzovaný obraz „Magnetické pole“ je originálním, typickým a kvalitním dílem Josefa Vohrabala, 
malíře a hudebníka, mimořádně houževnaté osobnosti především brněnského výtvarného života 
druhé poloviny dvacátého století. Autorův talent zrál poněkud v ústraní, ale s nevšedním pracovním 
nasazením a úctyhodnou koncentrací. Do souvislostí své tvůrčí generace se zařadil s jistým zpoždě-
ním, protože ač ho malba přitahovala odedávna, prošel nejdříve různými povoláními včetně kariéry 
hudební. Teprve v letech zralosti ho malířské „pokušení“ zlákalo natrvalo. Na přelomu padesátých 
a šedesátých let se tak Vohrabalovi otevřely dveře k pronikavému a esteticky neotřelému zobrazení 
světa. Přispělo k tomu jistě seznámení se s osobností a tvorbou malířů Bohumíra Matala a Jánuše 
Kubíčka, z nichž druhý ho zasvětil do tajů malířských technik.

Nejranější obrazy zejména ženských aktů vykazují velmi rychlou krystalizaci výtvarného názoru, 
směřujícího k vyrovnání konstruktivních a dynamických složek díla při zachování základní mimetické 
funkce. V zájmu poetické nadsázky svou tvůrčí představu nadále konkretizoval důsledným osamo-
statňováním výrazových prostředků, které ho přivedlo v průběhu šedesátých let k nefigurativnímu 
projevu. 

Posuzovaný obraz „Magnetické pole“ je výtvarně vyspělou prací z cenného období šedesátých let, 
v níž se autor oddává potěšení ryzí malby. Jeho přístup tu však zdaleka není jen záležitostí tvůrčího 
automatismu, nýbrž vyplývá z uvědomělé snahy uchovat základní esenci původních inspiračních 
podnětů. V klasické technice oleje dociluje efektní vibrace barevných ploch střídáním hladké 
malby a živého štětcového rukopisu. Plošné barevné segmenty v důmyslné rytmizaci vyvolávají 
navzdory svému přesnému umístění dojem pohybu v nehlubokém prostoru. Josefu Vohrabalovi 
se zde podařilo vytvořit přesvědčivý obrazový organismus, působivý harmonickým rozvrhem tvaro-
vých složek a emotivním účinkem barevných tónů.

FIRST OPEN
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

11 TIKAL VÁCLAV (1906–1965)

Baronka z Velkých Losin
1961
olej, malířská lepenka, deska
40,5 × 34,5 cm
sign. PD Tikal 61

85 000 Kč

PROVENIENCE

z pozůstalosti autora

VYSTAVENO

Galerie Moderna, Praha

FIRST OPEN

V druhé polovině 50. let obnovil kontakt se surrealisty kolem Vratislava Effenbergera a podílel se na 
albu Objekt 3 (1958). Vystavoval keramiku na Expo 58. Se skupinou Effenbergera (UDS) spolupraco-
val trvale i v 60. letech a zúčastňoval se jejích aktivit i vydání dalších alb Objekt 4 (1960) a Objekt 5 
(1962). V roce 1964 se stal členem hnutí Phases a vystavoval v Bruselu.

Po umělecké stránce Tikala nejvíce zasáhla smrt Karla Teigeho, téměř přestal malovat a stáhl se do 
ústraní, kde se věnoval designu keramiky a porcelánu. Návraty k malbě v druhé polovině padesá-
tých let pak provázela snaha navázat na předchozí tvorbu, vyrovnávání se s abstrakcí a zároveň 
hledání nového rukopisu. Nachází osobitý styl, už vzdálený veristickému surrealismu, ve kterém vyu-
žíval jak imaginativní, tak konstruktivní prvky, geometrii i organické přírodní motivy.
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POST-WAR & CONTEMPORARY ARTFIRST OPEN

12 SZOBEL GÉZA (1905–1963)

Chari-vari
1961
olej, překližka
146 × 97 cm
sign. PD Géza Szobel

na rubu štítek výstavy: Galerie  
Blumenthal s. a. Paris, Géza Szobel

85 000 Kč

PROVENIENCE

významná východočeská galerie

Geza Szobel, malíř, který se narodil v roce 1905 
v Komárně a v roce 1935 odešel do Paříže. Zde 
strávil většinu své kariéry a tvořil tu až do své 
smrti v roce 1963. Jeho dílo lze charakterizovat 
jako moderní expresionistický pařížský styl.
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

13 MATAL BOHUMÍR (1922–1988)

Pomník
1980
olej, sololit
60 × 45 cm
sign. UD Matal 80, na rubu Matal 80

na rubu název autorem

140 000 Kč

PROVENIENCE

význačná sbírka Praha

FIRST OPEN

Proces abstrahování jevové podoby skutečnosti pro-
střednictvím dynamických, geometrizujících forem 
sevřených pevnou linií Bohumír Matal vystupňoval 
až ve stylizovanou, silně reduktivní tvarovou zkratku. 
V 60. letech se však od viditelné podoby světa zcela 
odpoutal a uchýlil se k organickým explozím barev 
a emailových struktur, v touze postihnout prostor 
„před“ nebo „za“ vizuálně postižitelnou skutečností, 
amorfní matérii světa (např. Prakrajina, Ikarův pád). 
Vlivem teoretických studií Jindřicha Chalupeckého 
a dalších impulzů si Matal zanedlouho uvědomil, 
že se z jeho obrazů vytratil člověk a stopa, která 
po něm v matérii světa zůstává. V roce 1968 Matal 
zavrhl princip řízené náhody a vrátil se k řádu, 
pevně vedené linii, geometrickým formám a pro-
myšlené barevné skladbě, s jejichž pomocí včlenil 
lidskou postavu do svébytného světa obrazu (cyklus 
Přítomnost člověka, Ptačí herci, Pomníky).
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

14 SÝKORA ZDENĚK (1920–2011)

Středohoří
1985
olej, plátno
54 × 60 cm
sign. PN Sýkora 85

na rubu na blindrámu popis díla

550 000 Kč

VYSTAVENO

Zdeněk Sýkora – Krajina, Galerie umění Karlovy Vary, 23. 9. – 21. 11. 2010

REPRODUKOVÁNO

v katalogu výstavy Zdeněk Sýkora – Krajina, Galerie umění Karlovy 
Vary, 23. 9. – 21. 11. 2010, str. 49

Po podnětném setkání s dílem Henriho Matisse vznikl rozsáhlý cyklus 
Zahrad, který představoval definitivní přechod k zobrazování předmět-
ného světa v jeho abstrahované podobě. V průběhu tří let se původní 
organické formy prvních zahrad postupně geometrizovaly až dospěly 
ke geometrické abstrakci.

FIRST OPEN

foto z přednášky k nabízenému obrazu
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

15 BENEŠ VLASTIMIL (1919–1981)

Červený hřbitov
1966
tempera, sádra
24 × 36 cm
sign. PD Beneš, na rubu AVP MCMLXVI. /5.1./ 
Vlastimil Beneš

na rubu popis díla autorem, štítek s popisem

24 000 Kč

Tvorbou byl spřízněn s malíři z okruhu skupiny 42 
a stejně jako oni se zajímal o témata z předměstí, 
továren a krajin. Nostalgie jeho obrazů a „hraba-
lovská poetika“ jsou jednoznačným logem malíře, 
kterému se v poslední době dostává stejného uzná-
ní jako jeho již slavným generačním souputníkům 
Kamilu Lhotákovi, Jiřímu Kolářovi či Janu Zrzavému.

FIRST OPEN
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16 KOPECKÝ BOHDAN (1928–2010)

Zahrada
1958–63
olej, plátno
28 × 42 cm
sign. LN Bohdan

45 000 Kč

PROVENIENCE

ze sbírky Olgy Sommerové

z pozůstalosti filmového kameramana a režiséra Špáty, 
obraz získal v roce 1963 od autora darem, při natáčení 
filmu „Svět Bohdana Kopeckého”

Kopecký ve svých obrazech nezachycuje jen okolní kraji-
nu, dostává pod povrch země a následně v nich propojuje 
tento svět se světem nad ním. To pak vyústí v úplné oproš-
tění se od reality a znázorňování již pouze oněch energií, sil 
či tlaků, které reálný svět doprovází.

Na přelomu 50. let Kopeckého tvorba gradovala. K malo-
vání si vybíral místa opuštěná a smutná. Postupně rušil 
vázanost obrazu na vnější skutečnost. 

V roce 1961 se zúčastnil pařížské výstavy se skupinou čes-
koslovenských výtvarníků. Podílel se na uspořádání výsta-
vy Mikuláše Medka a Jana Koblasy, která znamenala prů-
lom do realistického umění. Jeho tvorba se posunula do 
nefigurativního rámce. Vnější zklidnění malby přináší nový 
originální styl založený na tzv. posmutnělé baladičnosti. 
Zmizel tradiční horizont a plátna zaplnily obecné útvary.

FIRST OPEN
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17 LEHOUČKA JOSEF (1923–1999)

Náhlý příchod
1971
olej, sololit
38 × 62 cm
sign. LD J. Lehoučka IV. 71, na rubu Josef Lehoučka 1971

na rubu popis díla autorem, razítko a štítek ČFVU 
s popisem

45 000 Kč

Ve shodě s pocitem doby i reflexí cílevědomého solitér-
ství Lehoučka stupňuje kulturu výrazu až k poloze maný-
ristického artismu, v němž vidí zároveň záruky svobody 
míchat obrazové koktejly reality a fantazie zcela podle 
svého okamžitého rozložení a vůle.

FIRST OPEN
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18 MALICH KAREL (1924)

Pole
1958
olej, tempera, karton
58,5 × 78 cm
sign. PD Malich 58

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

180 000 Kč

Posuzovaný obraz „Pole“ je originálním, vývojově důležitým a sběratelsky vzácným dílem Karla 
Malicha, jednoho z nejvýznamnějších umělců tvořících v druhé polovině dvacátého století, jehož 
široká, mnohovrstevnatá a vnitřně koncentrovaná práce se stala nosnou osou vývoje soudobého 
českého umění.

Malich studoval v letech 1945–1949 výtvarnou výchovu a estetiku na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy u prof. M. Salcmana a poté grafiku na Akademii výtvarných umění v Praze (1950–1953) 
u prof. V. Silovského. Patří ke generaci autorů, jež se začala vyrovnávat s impulzy moderních výtvar-
ných směrů odmítaných za socialismu pro údajný „formalismus“, jako např. kubismus, fauvismus 
či expresionismus. V tvůrčím vývoji postupně očišťoval svou vizi od tvarů odkazujících k „mimesis“. 
Vymanil se z vazby na vnější realitu a zaměřil se na recepci smyslového prožitku zejména při vnímání 
krajiny. V roce 1962 vytvořil první čistě abstraktní tempery, v nichž hmota byla uváděna do sféric-
kého dění. Neokonstruktivistické reliéfy a objekty sestavované z geometrických plastických článků, 
charakterizující jeho tvorbu po roce 1964, vystřídaly v sedmdesátých a osmdesátých letech drátěné 
objekty zavěšované volně do prostoru. Tyto spletité kompozice z pospojovaných barevných drátů, 
formované do podoby proudění a víření energetických linií, se staly světoznámými. V kontrastně 
barevných rozměrných pastelech, vytvářených od osmdesátých let a často využívajících utkvělý 
motiv ovoidů, se autorova tvorba dobírá k obsáhlým vesmírným souvztažnostem.

Posuzovaný obraz „Pole“ představuje excelentní ukázku Malichovy tvorby z „iniciačního“ tvůrčího 
období, kdy prochází lekcí moderní české krajinomalby a dospívá k prvním výrazným uměleckým 
ziskům. Konfrontace krajinného prostředí zejména rodných Holic s jazykem moderní malby byla prv-
ním bodem intenzivního napětí a propojování vjemů a myšlení v jeho díle. Tradiční krajinný námět 
je tu popřen formálním pojetím, které naznačuje celé další autorovo směřování: obrazový prostor 
je vnímán jako zřazení pevně barevně odstíněných plánů a kubizujících forem (snopy), které se stá-
vají nositeli autonomních senzitivních a psychických obsahů. Posuzované dílo „Pole“ tak lze chápat 
jako jedno z průkazných východisek Malichovy tvorby.

FIRST OPEN
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19 JANEČEK OTA (1919–1996)

Kameny
1987
olej, sololit
54 × 54 cm
sign. PD Ota Janeček 87, na rubu Ota Janeček 1987

na rubu název díla autorem a štítek soupisu Ota Janeček číslo: 520

85 000 Kč

FIRST OPEN

Metamorfoza Janečkovy malby souvisí úzce s obsahovou sférou obrazu, respektive 
s novou formulací jeho výpovědi. Zatímco dříve se soustřeďoval na svět jevů přístupný 
bezprostřednímu smyslovému poznání, tedy na povrch hmoty, stojí teď v ohnisku malířo-
va zájmu její vnitřní struktura, mikrosvět, až do sud vyhražený pouze poznání vědeckému 

a jím prostředkovaný. Je to přirozená 
reakce umělce na nové aspekty reali-
ty, jimiž věda naší doby otevřela obzo-
ry člověka, ovšem reakce ryze subjek-
tivní, podmíněná vnitřním duchovním 
ustrojením umělce. Formuje prostor, 
v němž je zasazena figura nebo arche-
typické organické útvary, uvnitř svého 
obrysu často složitěji barevně i rukopis-
ně strukturované. 

V Existencích a Buňkách se opět uplat-
ňují reminiscentní motivy organických 
struktur. Dřívější harmoničnost barevné 
skladby je často přehlušena drastic-
kým kontrastem.
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20 SMETANA JAN (1918–1998)

Kvetoucí záhon
1963
olej, plátno
70 × 96 cm
sign. LD Smetana 63, na rubu Jan Smetana, na blindrámu Jan Smetana

na rubu popis díla autorem

45 000 Kč

FIRST OPEN

Jeho malířské počátky v duchu Slupiny 42 se nesou ve znamení melancholie předměstské, městské 
a industriální krajiny, zejména pražské. Od zobrazování konkrétních zákoutí se postupně odpoutává 
k obecnějšímu ztvárnění prostoru města jako takového, především jeho periférií.

V době ideologického tlaku v 50. letech se Smetana věnoval klasické malbě volné krajiny, v 60. letech 
pak tvoří velké kompozice, v nichž tvary „městské krajiny” prostupují do velkých barevných struk-

tur. Velkou inspirací mu byl i pobyt v Paříži, kde 
se věnoval motivům plynových lamp, nábřeží, 
kaváren a bister. Od konce 70. let v jeho tvorbě sílí 
prvky dynamičnosti a výraznější barevnosti. V 90. 
letech maluje obrazy s černým pozadím, z nichž 
vystupují barevné plochy, předměty a symboly.

V obrazech si malíř dopřával požitek z barevného 
propracování, měl vskutku nenasytnou potřebu 
barev. Barevná orchestrace a volnější rukopis 
oznamují proměnu stylu, hovoří o životním tíhnutí 
k plnosti a harmonii.
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21 LIESLER JOSEF (1912–2005)

Strom
1976
olej, lepenka
61 × 61 cm
sign. UD Liesler 76

80 000 Kč

Jeho obrazy jsou plné bohatých tvarů a barevností, jeho díla byla do jisté míry ovlivněna surrealis-
mem, ale Liesler svou tvorbu sám nazýval „fantaskní realitou”. Obdivoval Picassa, Dürera, El Greca, 

Goyu a Daumiera, velkou úctu choval ke kata-
lánskému malíři Salvadoru Dalímu. Oslovovali 
ho také velikáni doby renesance a baroka. 
Hlavním námětem mu byl člověk jako bytost 
schopná uchovat si důstojnost a lidskost v pod-
mínkách krutých i tragických.

Historik umění František Dvořák o malíři kdysi 
řekl, že z jeho díla vyzařuje vášeň krásy a s ní 
související pracovní mánie, tryskající z tvůrčího 
rozkošnictví. Je to jedna z nejlepších Lieslerových 
charakteristik.

„Nemaluju sny, ale realitu, která je vždycky nějak 
propletena s fantazií, tedy s věcmi vymyšlenými. 
Proto jsem fantaskní realista.”

FIRST OPEN
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22 VALTER KAREL (1909–2006)

Pohled do Polabí
1980
olej, plátno
106 × 115 cm
sign. LD Valter K 80

190 000 Kč

PROVENIENCE

z pozůstalosti autora

„Nehledím na krajinu jako na neproměnlivý celek, sleduji vše, co ji utvá-
ří, co je nové, a hledám vše, co mne jako člověka s přírodou spojuje, 
co mne vzrušuje a přitahuje.”

Maloval trsy trávy, se svojí pocuchanou kšticí, „to lože prvních lásek”, 
jak říkával, kamínky, kameny a balvany, větve, haluze a pařezy, staré 
venkovské ohrady, nerozorané meze i zbytky remízků. Do jeho kompozic 
se dostávaly jako verše velké poetické oslavy přírody.

Nikdy nemaloval jako Josef Šíma nebo Jiří John, k nimž má možná nej-
blíže. Byl osobitý, originální. Připravil na šest desítek samostatných výstav 
a účastnil se mnoha společných výstav.

FIRST OPEN
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23 JÍRA JOSEF (1929–2005)

Balada horská (od Tatobit)
1992
olej, koláž, plátno
80 × 100 cm
sign. PD J. Jíra 92, na rubu J. Jíra 92

na rubu popis díla autorem

180 000 Kč

Krajina, ve které žil a pracoval malíř Josef Jíra, 
nám připadá trochu jako zakletá. Jako by podhůří 
kolem Malé Skály mělo zvláštní a trochu čaroděj-
né tajemství. Jako by v něm bylo něco z třeštivého 
náboženství, z lidové blouznivosti, kde planou 
ohnivé kříže a ze tmy skal žhnou oči podzemních 
mocností. Ale zároveň jako by v tom uzavřeném 
kadlubu, svou podobou místy skoro pohanském, 
žil odjakživa zvláštní a zarytý rod zbojníků, fanati-
ků, trochu bláznů a lhářů, lidí připravených uhájit 
si všechny své zvláštnosti. Žili v chudých chalupách 
a vedli namáhavý život v tvrdé kamenité krajině.

FIRST OPEN
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24 KOMáREK VLADIMíR (1928–2002)

Zátiší se dvěma vázami
1982
olej, plátno
100 × 80 cm
sign. UD V. Komárek 82, na rubu na blindrámu V. Komárek 82

50 000 Kč

first open

Komárek se zabýval malbou a grafikou, především suchou jehlou. Jeho tvorba se nese v duchu 
jakési melancholické lyriky. 

Tématem byla zátiší s předměty, jako je stůl, dveře, zrcadlo, okno, objevovala se v nich židovská 
a křesťanská symbolika (zvláště andělé). Postavy mají jakoby prázdné tváře, v obrazech malíř tuto 
tichou atmosféru zdůrazňoval jemnými barvami. Jeho díla vlastní pětadvacet českých i zahranič-
ních galerií, umělec je představil na 150 samostatných výstavách po celém světě.

Svojí malířskou tvorbou Vladimír Komárek oživil slavnou tradici české imaginace, kterou před ním 
proslavil například Jan Zrzavý. Zatímco jeho ranější tvorba se vyznačuje značnou expresivnost, 
pro malby z jeho zralého a zásadního období je charakteristická lyričnost až tklivost a podmanivá 
poetika. Komárkovým vyjadřovacím prostředkem byly především velmi jemné barvy a neostré kon-
tury, což vnáší do jeho obrazů jedinečnou atmosféru.
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25 PICASSO PABLO (1881–1973)

Bez názvu
1971
lept 25/50
37 × 50 cm
sign. PD Picasso, LD v tisku 9.4.1971

150 000 Kč

reprOdUKOVáNO

Georges Bloch – Picasso, katalog grafického díla 1970–1972, str. 144, č. 1966

„Roubuji techniky leptu a litogRafie na linoRyt,  
aby se zušlechtil tak, jako se to dělá se stRomem“.

Takovým přirovnáním Picasso dokonale vystihl své pěstitelské pokus-
nictví v grafice, která zaujala v jeho pozdním díle výjimečné místo 
a svým způsobem výsadní postavení. Grafika svou početností a roz-
různěním málem vytěsnila malbu z tvorby malíře, který ve svých 
osmdesáti a devadesáti letech nepředstavitelně intenzivně pracoval, 
pořád zaujatý a neúnavně vynalézající.

Ze dvou elementů stavěl Picasso opozitní dvojice: principu mužského 
a ženského, aktivního a pasívního, fyzického a duchovního, slabos-
ti a síly, krásy a ošklivosti, stáří a mládí. Stojí proti sobě i vzájemně 
se doplňují, neexistuje jeden bez druhého, ve své protiváze neustále 
obnovují rovnováhu.

first open
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50. léta

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

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

Jednotlivé členy do jisté míry pojil společný inspirační zdroj v podobě pozdního díla Fernanda Légera. 
Přebírali od něj konstruktivní uspořádání obrazu a svébytnost pevné formy, podtržené černou konturou. 
Tím se zároveň vymezovali vůči rozbředlým formám a sentimentalismu dobového oficiálního umění. Přesto 
skupina neměla žádný pozitivně orientovaný program a jednotliví členové se shodovali zejména ve sta-
novisku zmíněné negace. Toto vymezení bylo formulované i v textu katalogu jejich první veřejné výstavy 
v roce 1957, pod kterým byl podepsán teoretik Arsén Pohribný. Ten však skupinu záhy opustil a na jeho místo 
nastoupili Eva Petrová a Luděk Novák. V roce 1959 skupina poprvé vystavovala i se sochaři v galerii Mladá 
fronta v Praze a souběžně v galerii Cypriána Majerníka v Bratislavě. Obě přehlídky vyvolaly značnou nevoli 
oficiální kritiky, zejména sochy, z nichž některé musely být z bratislavské výstavy odstraněny. V 60. letech 
se jednotlivé osobnosti Trasy soustředí především na rozvoj vlastních individuálních programů a naplňují 
tak význam názvu skupiny, jak ho chápala Eva Petrová. Podle ní je Trasa cestou, na které se lidé setkávají 
a zase rozcházejí, aniž by muselo docházet ke konfliktům. Příslušnost ke skupině tak nikoho nepoutala. 
Trasa se stala součástí Bloku tvůrčích skupin, který představoval jistou alternativní platformu k oficiálnímu 
Svazu československých výtvarných umělců a její členové se sešli na společných výstavách ještě několi-
krát. Skupina ovšem nepřežila společenské změny, které přišly po okupaci v roce 1968 a v roce1970 zanikla. 
Zanechala po sobě ovšem několik vyzrálých uměleckých osobností, které budou tvořit páteř českého 
umění i v následujících letech. 
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26 FIBICHOVÁ ZDENA (1933–1991)

Moje okno
1982
asambláž, pálená hlína, dřevěná deska
95 × 64 cm
sign. na rubu Zdena Fibichová

autorský rám z lakovaného plechu

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

80 000 Kč

PROVENIENCE

z pozůstalosti autorky

VYSTAVENO

Zdena Fibichová, Středočeské 
muzeum, Roztoky u Prahy, 1983, 
č. kat. 38

Zdena Fibichová, Plastiky/kresby, 
Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou, 
1989, č. kat. 46

POPSÁNO

v katalogu Zdena Fibichová, Středoč. 
muzeum, Roztoky u Prahy, č. 38

Posuzovaná reliéfní plastika „Moje okno“ je autentickým, monumentálním a sběratelsky mimořádně 
cenným dílem Zdeny Fibichové, sochařky, jejíž práce od šedesátých do konce osmdesátých let 
pozoruhodně rezonovala s postmoderním uměním. Fibichová tvoří spolu s Evou Kmentovou a Věrou 
Janouškovou jakýsi „triumvirát“ nejvýraznějších autorek, které se v českém prostředí v poválečné 
době prosadily na poli sochařství, dlouhou dobu předsudečně vnímaného jako výsostně mužská 
disciplína. Předčasně uzavřené dílo Zdeny Fibichové, které ještě čeká na komplexní uměleckohisto-
rické zpracování, se ve svém celku vyznačuje vzácnou formální a ideovou soudržností. 

Autorka vystudovala sochařství v ateliéru Josefa Wagnera na pražské Vysoké škole uměleckoprůmy-
slové a v roce 1959, dva roky po absolutoriu, se stala členkou skupiny Trasa, s níž celý život pravidelně 
vystavovala. Její sochařský jazyk se postupně proměňoval od rané fáze archaizující figurace přes 
strukturální a geometrické objekty až k „věcným“ plastikám a keramickým reliéfům, inspirovaným 
všednodenními rituály a předměty. Její tvorba fascinuje zvláštní dvojakostí – na jedné straně křeh-
kostí, jemností a intimitou, na straně druhé smyslem pro řád a monumentalitu. Fibichová našla svůj 
výraz především ve dvou materiálech: v měkké, poddajné, trochu nevypočitatelné sochařské hlíně, 
která rezonuje smyslový pól její tvorby, a v nelaskavém, tvrdém betonu, ukázňujícím v monumentál-
ně vypjatých abstraktních tvarech city i myšlení.

Posuzované dílo „Moje okno“ je mimořádně kvalitním reliéfem, který skvěle dokládá autorčino pře-
hodnocení tradičního keramického projevu a ukazuje na svrchovanost jejího poetického vidění. 
V pozoruhodné formě se tu střetává inspirace vegetabilními tvary přírody s reflexí každodenní reality 
– všední motiv okna prochází v jejích rukou zázračnou proměnou a stává se subtilním sochařským 
„záznamem“, zdůrazňujícím především vnitřní obsah a osobní dimenzi psychických stavů a pocitů. 
Ze snové křehkosti této plastiky vyzařuje fluidum lyrismu i magického tajemství.
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27 VÁLOVÁ KVĚTA (1922–1998)

Bez názvu
začátek 70. let 20. stol.
olej, plátno
37 × 48 cm
sign. PN K. Válová

80 000 Kč

Pro tvorbu Květy Válové jsou charakteristické 
mohutné statické postavy vyjadřující hluboký 
zájem o hmotu jako takovou, o hmotu jako lid-
skou tíhu. Zpočátku její tvorby se drobné figury 
jakoby ztrácí a bloudí mezi mohutnými skalisky, 
aby se na počátku 70. let proměnily do podoby 
velkých masivních bloků přímo prorůstajících 
se zemí a krajinou.
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28 ZOUBEK OLBRAM (1926)

Hlava múzy
zlacená olověná plastika
v. 25 cm
sign. nezjištěna

38 000 Kč

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

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

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

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

Jak už vyplývá z názvu UB 12, významnou platformou pro skupinu byla Umělecká beseda, k jejímž předvá-
lečným ideálům tolerance k různým tvůrčím názorům se sdružení hlásilo. Nezformulovalo proto ani žádný 
výtvarný program a podporovalo nejrůznější výtvarné projevy. Objevili se zde jak zástupci nové figurace 
(Adriena Šimotová, Věra Janoušková, Alena Kučerová, Vladimír Janoušek), tak zástupci tvorby zcela 
abstraktní (Václav Boštík) nebo autoři se silným vztahem ke krajině (Jiří John, Jiří Mrázek). Číslo 12 mělo 
udávat počet členů, ten se ale často měnil a téměř nikdy se na tomto čísle neustálil. Skupina v šedesátých 
letech uspořádala ještě tři výstavy, v roce 1964 v Nové síni v Praze a v Oblastní galerii moderního umění 
v Gottwaldově a o rok později v Domě umění města Brna. Brněnská výstava byla poslední a zároveň nej-
rozsáhlejší. V roce 1970, kdy byly rozpuštěny veškeré umělecké spolky, se členové UB 12 rozhodli, že nemá 
smysl pokračovat v ilegalitě a skupinu rozpustili. Nadále se ovšem scházeli a udržovali přátelské vazby.
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29 JOHN JIŘÍ (1923–1972)

Čedičový lom
olej, plátno
30,5 × 22,5 cm
sign. na rubu razítko pozůstalosti autora

na rubu na blindrámu potvrzení pravosti Adrienou Šimotovou, manželkou autora

80 000 Kč

Malíř Jiří John byl kultovní postavou české scény šedesátých let. Jeho mimořádný talent oceňovali 
nejen ostatní členové skupiny UB 12, jejímž byl členem, ale i širší kulturní veřejnost. Johnova tvorba 

může působit až obyčejně tím, jak se vyhýbá větším 
barevným i tvarovým nadsázkám a postrádá smysl 
pro výpravnost, avšak jeho klidný, prostý styl a jemná 
čistota forem symbolicky ztvárňované přírody – krajiny 
ve skutečnosti silně rezonuje: John ve svém díle nikdy 
nezachycoval epické motivy či figurální kompozi-
ce, nýbrž přírodní dění na zemském povrchu, které 
za pomoci světla a hmoty uváděl do úzkého vztahu 
s tím, co se nalézá pod ním; velké objevoval v malém, 
obecné v konkrétním a dávné v dnešním. Pro jeho bás-
nivé, a přitom přirozené vidění světa, pevně spjatého 
s přírodou, se mu někdy také říkalo „umělec ticha“ či – 
podobně jako Josefu Šímovi – „básník přírody“. A ještě 
pro jednu věc si Johna umělecká veřejnost považovala 
– pro jeho lidskost, která s jeho výtvarným nadáním 
stála v úzkém sepětí a dotvářela tak jednotu umělce 
a člověka.

Mariana Dufková
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30 SMUTNÝ OLDŘICH (1925–2013)

Domy nad rybníkem
1988–1997
olej, plátno
100 × 70 cm
sign. UD O. Smutný

na rubu na blindrámu popis díla a štítek s popisem

110 000 Kč

FIRST OPEN  |  UB 12

Dodneška cítím vůni čerstvé omítky, kterou nahazoval otec na zeď. Vidím ho, jak zarovnával její 
hrany a jak si nakonec sedl na lavici sbitou z fošen. Měl na sobě košili zbělenou vápencem, v jedné 
ruce chleba s máslem, v druhé láhev piva. Jeho práce se mi tak líbila, že jsem si udělal malou 
špachtli ze staré polévkové lžíce a někde v koutku jsem ho napodoboval. Zdi mne potom provázely 
celý život, a první obrazy, které jsem vystavil, byly jimi inspirovány. Proto jsem se později tak dobře cítil 
mezi pastelovými štíty jihočeských chalup, a když jsem uviděl obrazy Tapiése a Dubuffeta, mající 
strukturu starých omítek, připadaly mi dávno známé.

Stejně silně na mne působily výšivky, které dělala matka, tečkami a liniemi bílých nití oživovala vel-
kou hedvábnou plochu. Byly stejně vzrušující jako ocúny na podzimních lukách kolem Jizery, nebo 
úběl labutí, s nimiž jsem se spřátelil. A Kupkův obraz Sólo hnědé čáry byl pro mne stejně samozřejmý 
jako linie rozvíjející se na matčině výšivce. Působily na mne i knížky o malířství, které jsem začal číst 
už ve čtrnácti letech. První z nich byla monografie Jana Zrzavého. V jeho Údolí smutku jsem se cítil 
jako u nás, v údolí Jizery. A později kniha o Muchovi, plná vášnivých výpovědí o životě. Tehdy mi bylo 
osmnáct, byl jsem nemocný, byla válka. Dělal jsem linoryty ovlivněné jeho dramatickými dřevořezy, 
kontrasty černé a bílé.

Oldřich Smutný, úryvky z knihy Labutě, labutě
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31 ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)

Reliéfní objekt – muchlaný japonský papír
1983
reliéf, vrstvený papír
43 × 65 cm
sign. PD Adriena Šimotová 83

130 000 Kč

PROVENIENCE

významná sbírka Brno

Významná česká malířka, kreslířka a grafička. Studovala u prof. J. Švába na Officina Pragensis, 
u prof. Z. Balaše na Státní grafické škole v Praze a u J. Kaplického na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v Praze. Věnovala se malbě, kresbě, figurálním kolážím a objektům, užité i volné grafice, ilustraci 
a sklářskému výtvarnictví. 

V 70. letech převažovala tvorba figurálních textilních koláží s prostřihávanými plány a figurálními šitý-
mi objekty, později torza z muchlaného japanu vsazená mezi skla. Náměty čerpala z antiky a Bible. 
V 80. letech využívala vrstveného karbonového papíru, z něhož brutálními zásahy vznikaly jemné 
nástěnné figurální objekty, a hedvábného papíru. 

Od 1990 se zaměřila na dřevěné kolorované objekty a kresebné cykly, vyjadřující hluboce duchov-
ní prožitek univerza. Časté je v této době u ní téma lidské tváře, konkrétně pak detail oka nebo 
úst, které značí poruchy v mezilidské komunikaci. V 60. letech byla členka skupiny UB 12 společně 
s J. Johnem, V. Boštíkem a V. a V. Janouškovými. Od 1990 jezdí pracovat do Centre Pompidou 
v Paříží, přednáší v zahraničí a její díla jsou zastoupena v předních domácích a světových galeriích, 
stejně jako v soukromých kolekcí.

FIRST OPEN  |  UB 12
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32 KUČEROVá ALENA (1935)

Bez názvu
perforovaný plech na desce
37,5 × 54,5 cm
neznačeno

130 000 Kč

prOVeNieNce

významná sbírka Brno

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

Jako nejmladší členka byla v roce 1961 přijata do skupiny UB 12 a o rok později se zúčastnila její první 
veřejné výstavy. Cílem umělců sdružených v této skupině byla tvorba jasných forem a konstruktivní 
básnivosti a přesvědčivého obsahu. Nechtěli dělat díla srozumitelná ve smyslu narativním, ale plná 
emocí a duševních záchvěvů.

V tomto duchu tvořila i Alena Kučerová. Přes velký úspěch svých grafických listů stále hledala 
a hledá nové, přesnější způsoby pro vyjádření svých myšlenek. Díky experimentům rozšířila dosavad-
ní možnosti grafiky, změnila její tradiční světlo a prostor tím, že otevřela svět za matricí. Tak jako Lucio 
Fontana pronik břitvou skrze plátno do prostoru za obrazem, prorazila Kučerová plechovou matrici, 
aby v místech dosud vyhrazených pro nejtemnější barvy zazářily čisté bílé body.

Podobně jako mnoho jiných geniálních objevů se zrodil nápad perforovat desku se zrodil spíše 
z nouze, neboť nejlevnější pozinkovaný plech, který si v této době mohla Alena Kučerová dovolit, 
nebyl pro techniku suché jehly vůbec použitelný. Rydlo se totiž po tvrdých plochách jenom svezlo 
a jeho stopa zůstala téměř neviditelná. Začala je tedy ševcovským šídlem perforovat.

first open  |  UB 12
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60. léta

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

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

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

V roce 1961 tedy vzniká skupina Konfrontace, jejímiž teoretiky František Šmejkal, Jan Kříž, Bohumil Mráz 
a umělci Medek, Piesen, Koblasa, Istler, Kotík, Boudník, Valenta,Veselý, Demartini, Kolář, Kolářová, Malich. 
Konfrontace daly podnět k vzepětí informálního umění, též to souviselo s krizí starých výtvarných koncepcí, 
které již nebyly s to vyjádřit současný životní pocit.
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33 BOUDNíK VLADIMíR (1924–1968)

Aktivní grafika – matrice a grafický list
1961
aktivní grafika – grafický list, plechová matrice
24,5 × 33 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1961, matrice neznačená

140 000 Kč

prOVeNieNce

významná sbírka Brno

reprOdUKOVáNO

ve dvou dalších barevných variantách v publikaci „Vladimír Boudník, mezi avantgardou 
a undergroundem”, Gallery, Praha 2004, s. 140

Jedna ze tří barvených variant nejzdařilejšího příkladu unikátní aktivní grafiky. Podstatou nebyl 
mechanický otisk, ale spontánní tvůrčí gesto. Emotivní mechanická destrukce matrice za pomoci 
různých materiálových fragmentů kovového dílenského odpadu se tak v zásadě stala absolutizací 
fyzické akce v tvůrčím procesu. Boudník tak vytvořil originální verzi „umění v surovém stavu“, později 
známou pod pojmem texturální malba. Založil ji na plastickém reliéfu organických tvarů v podobě 
grafické asambláže. Materiálová struktura grafik tím získala kvality autonomního sochařského reliéfu. 

Díky své neobvyklé tvůrčí invenci a experimentálním výtvarným postupům, Boudník víceméně intui-
tivně, formuloval některé zásadní úvahy, které tehdy stály v centru proměn světové malby, především 
evropského tašismu a americké action painting.

first open  |  KONFRONTACE
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34 KOTÍK JAN (1916–2002)

Antarktida
1961
olej, plátno
55,5 × 80 cm
sign. PD J. Kotík 61

na rubu popis díla

150 000 Kč

Jan Kotík – člen Skupiny 42, Umělecké besedy a SČUG Hollar, zakladatel skupiny Systhema. Rané 
období souvisí s civilizačním programem Skupiny 42 a vychází z postkubistické stylizace reality. 
Procházel obdobím geometrické abstrakce, v 60. letech v obrazu uplatnil písmo v podobě kaligrafic-
kých znaků. Poté experimentoval s nekonvenčním obrazovým formátem, malířským environmentem, 
konstruktivními a rituálními variabily. V 70. letech se zabýval transformací některých principů kinetismu, 
minimalu, poverismu aj., opíraje se o objevné aspekty konceptuálních postupů. Začátkem 80. let 
se vrátil k malbě živelné barevnosti, s náznakem figurální malby. 

Po vzoru svého otce se stal malířem už v chlapeckých letech. Velmi jej ovlivnila Kandinského kniha. 
V roce 1935 se stal žákem profesora Bendy na pražské uměleckoprůmyslové škole. Mladý člověk, 
který maloval, se stal členem Skupiny 42. V roce 1957 se mu podařilo uskutečnit samostatnou výstavu 
u Topičů, která jako jedna z prvních upozornila na to, že žije několik lidí, pro než je moderní umění 
nejen jedinou existencí bez kompromisů, ale také nepřerušenou kontinuitou.

Kotíkův raný projev vyrůstal z bohaté domácí i evropské tradice. A mohl navázat na živé vztahy mezi 
českými a zahraničními umělci. Již v časných kresbách a grafických listech se u něj projevil smysl 
pro zjednodušení tvaru, jejich uspořádání do přehledných a zřetelných soustav a vyjadření skuteč-
nosti formou srozumitelných znaků. Je v nich zakotven cit pro pevnou stavbu objemu a sošnost tvaru, 
pro jejich začlenění do prostoru. Výraz reaguje na proměny doby a přitom si zachovává některé 
příznačné rysy.
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35 KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)

Madona s dítětem
1965
koláž
31 × 35,5 cm (výřez)
sign. na rubu Jiří Kolář 65

55 000 Kč

KONFRONTACE

Charakteristickými metodami jsou pro Jiřího Koláře novátor-
ské koláže – roláž (proužky či čtverečky rozstříhané fotografie 
umisťovány za sebe), proláž (prolínání motivů), chiasmáž (obraz 
z malých výstřižků nebo třeba známek), muchláž (zmačkání 
a opětovné narovnání papíru) nebo antikoláž.

Kolážové techniky tvoří jádro Kolářovy výtvarné kariéry. Pracoval 
s nožem a lepidlem, barvy nahrazoval novinovými nebo plakáto-
vými výstřižky. Materiál dostával mimo jiné od Bohumila Hrabala, 
který tehdy pracoval ve sběrně papíru.

„Život na nás nanáší nové a nové vrstvy neviditelného papíru. 
Pro jednu vrstvu zapomínáme na druhou. A když se nám podaří 
některou odchlípnout nebo dokonce odtrhnout, jsme překvape-
ni, co všechno v nás vězí. Co všechno v sobě nosíme, co neodnesl 
čas. A co je schopno nového probuzení, zmrtvýchvstání. Třeba 
jenom prst, tady chomáč vlasů, tady bradavka, tady nápis, tady 

nočník, tady kus úsměvu, tady 
křídlo atd. Tady, co bylo naše 
a zde ukradené, zde skutečné 
a tady sen.“

Jiří Kolář
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36 ISTLER JOSEF (1919–2000)

Obraz I.
1976
kombinovaná technika, olej, tkanina, pryskyřice, deska
93 × 53,5 cm
sign. PD Istler 76, na rubu Istler 76

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

190 000 Kč

PROVENIENCE

z pozůstalosti autora

JOSEF ISTLER BYL 
POSLEDNÍM MOHYKÁNEM 
Z NĚKDEJŠÍ DRUHÉ 
GENERACE ČESKÝCH 
SURREALISTŮ, KTERÁ JAKO 
SKUPINA RA NÁSLEDOVALA 
STARŠÍ SURREALISTICKOU 
GENERACI ŠÍMY, TEIGEHO, 
ŠTÝRSKÉHO, TOYEN, MUZIKY 
A WACHSMANA.
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Posuzované dílo „Obraz I.“ je autentickou a zcela typickou abstraktně-texturální prací Josefa Istlera, spo-
luzakladatele skupiny Ra a člena mezinárodní skupiny COBRA, autora, jehož malba a grafika znamenají 
výrazný zakladatelský počin, jímž se svébytně zasloužil o vznik specifické linie abstraktní tvorby v domácím 
i evropském kontextu.

Jak si povšiml již Jan Kříž, přehlédneme-li dnes jeho tvorbu s pozorností k neobyčejné, až cíleně artistní kul-
tuře výtvarného projevu, pak se nám jeho původní záměr věnovat se hudbě může zdát stejně významný, 
jako jeho soukromé umělecké školení na Korčule v předválečné Jugoslávii u prof. Waltera Höfnera. Tento 
pedagog, sám absolvent proslulého německého expresionisty Karla Hofera, kladl zvláštní důraz na profe-
sionální zvládnutí malířských i grafických technik, na vyváženost kompozice a dokonalost tektoniky obra-
zu, čímž zásadně ovlivnil Istlerovo budoucí směřování. Do Prahy se vrací v roce 1939 a kvůli spřízněnosti 
s výrazovou svobodou surrealismu je jeho tvorba ihned odsunuta do kategorie „zvrhlého“ umění. Vlivně 
se v domácím prostředí představí počínaje rokem 1945 na výstavě Konfrontace II, na členských výstavách 
Mánesa, samostatných přehlídkách i výstavách skupiny Ra – stejně jako v jejích sbornících „…A zatím 
co válka“ (1946) a „Skupina Ra“ (1947). Ne náhodou sledoval se sympatiemi a uznáním jeho talent sám 
Karel Teige a v květnu 1946 znamenitým způsobem uvedl jeho výstavu v Kabinetu grafického umění 
v Praze textem, který byl následně částečně přetištěn v katalogu k Istlerově souborné výstavě konané 
v témže roce v Topičově salonu. Spojitost malířova výtvarného programu se světovým uměleckým děním 
vyjadřoval jeho kontakt s uskupením Revolučních surrealistů v Bruselu (1947) a především se severskou 
skupinou COBRA (Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam, 1948–1951), stejně jako později s hnutím Phases 
Edouarda Jaguera v Paříži.

Únor 1948 přinesl Istlerovi potíže, které s mírnými výkyvy trvaly nepřetržitě až do sklonku osmdesátých let. 
Autor však nepodlehl tlaku a vulgarizaci výtvarných kriterií, ale zůstal věrný svému tvůrčímu vyznání. Jako 
člen skupiny Sborníků znamení zvěrokruhu (1951) kolem Karla Teigeho se po jeho smrti podílel na taktéž 
ineditních Objektech I.–V. (1953–1962) redigovaných Vratislavem Effenbergerem.

Posuzovaný „Obraz I.“ představuje reprezentativní příklad Istlerovy strukturální abstrakce. Je fascinujícím pro-
storovým „labyrintem“ subjektivních psychologických ponorů. Vzestup k abstrakci informelního typu niterně 
souvisel s autorovým původním surrealismem – nezapře se v něm proto ani určitá latentní figurativnost. 
Dílo se vyznačuje neobyčejně sofistikovaným výtvarným zpracováním v náročné kombinaci tahů špachtlí, 
vykrývacích nátěrů a jemných lazur. Přeludy výtvarné magie jsou jeho charakteristikou. Obohacení plochy 
o plastickou složku a prostorově členící prvky vytváří ojedinělý „magmatický“ povrch obrazu, který svým 
pojetím přesahuje k objektu. Toto dílo potvrzuje, že Istlerova tvorba, imponující vždy vysokou intelektuální 
a výtvarnou úrovní, je „jedním z velkých objevů umění tohoto [dvacátého] století“ (J. Kříž).

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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37 BOUDNÍK VLADIMÍR (1924–1968)

Aktivní grafika
1965
aktivní grafika
24 × 32,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1965

30 000 Kč

V půběhu šedesátých let, tedy doby uvolnění a částečné svobody se Vladimír Boudník konečně 
pozvolna dostával do povědomí kulturní veřejnosti. Výtvarná práce 7. 9. 1963 o něm napsala: „Jeho 
práce v Rychnově znovu dokazují, že jejich autor patří k vůbec nejpozoruhodnějším zjevům naší 
mladé grafiky. Představují naprosto vyhraněný originální osobní svět, zároveň přinášejí řadu metodi-
stických a technických objevů využívaných stále častěji v řadách dnešních mladých, z nichž mnozí 
převzali od Boudníka rozhodující podněty v práci na desce, tzv. akční a strukturální metodu.“

Zmínek v tisku přibývalo. Větší odborné články Boudníkovi věnovali František Šmejkal, Jiří Padrta, Jiří 
Mráz a další. Některým kunsthistorikům vadila naivita původních manifestů explosionalismu, někomu 
„znevažování umělce“ literárním popisem Bohumila Hrabala. Velmi trefně se o něm vyjádřil Čestmír 
Krátký v textu skromného libereckého katalogu k jeho první samostatné výstavě v ČSR: „Dějiny čes-
kého avantgardního umění, budou-li jednou napsány, poskytnou dostatek příkladů jednoty tvorby, 
filozofie a životní praxe. Jedním z autorů, u kterých se tyto tři složky vzájemně překryly a zcela iden-
tifikovaly, je Vladimír Boudník. Právě jejich splynutí se stalo esencí jeho osobnosti, zůstává i zdrojem 
nesouhlasu a výtek těch, kteří se pokoušejí znevážit jednu srovnáním s druhou nebo naopak, skan-
dalizovat autora právě z důvodu jejich vzájemné souvislosti a rovnocennosti. Nepozorovaně vzniklo 
totiž cosi jako Boudníkovská legenda, fakt, který nakonec autoru více prospěl, než uškodil.“

Je pravda, že u málokterého tvůrce je umění a život tak vzájemně propojeno, jako v jeho přípa-
dě. Ale také si málokdo uvědomuje, jak velkou cenu Boudník zaplatil za svoji „absolutní svobodu 
tvorby“. Co všechno dobrovolně obětoval, aby cestu, začínající nápadem vytvořit nový umělecký 
směr a končící cenami za průkopnickou práci či zvláštním uznáním za celou grafickou tvorbu, mohl 
absolvovat. Byla to překážková dráha plná nástrah, nepochopení, výsměchů i ponižování, horečna-
té práce, chudoby, rozbitého manželství, kterou Boudník nakonec sám 5. prosince 1968 předčasně 
ukončil, již značně psychicky vyčerpán.
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38 ISTLER JOSEF (1919–2000)

Bez názvu
1961
kombinovaná technika, olejové a tiskařské barvy, lepenka
39 × 29 cm
sign. UD Istler 61

35 000 Kč

VYSTAVENO

Galerie Petr Žaloudek na výstavě „šedesátá léta“, 2016 

PUBLIKOVÁNO

v katalogu výstavy, str. 9

Typické dílo významného autora, který své malířské schopnosti suverénně prokázal již v období surre-
alismu, ke kterému se i později hlásil jako ke svému uměleckému směru a jehož vliv je patrný prakticky 
v celé jeho tvorbě. Po válce se Josef Istler stal členem důležité mezinárodní skupiny COBRA, vzniklé 
v Paříži. Na přelomu padesátých a šedesátých let měl blízko k umělcům z okruhu přátel Mikuláše 
Medka a Vladimíru Boudníkovi. Informelní tendence, které u nás v tuto dobu vládly jako neoficiální 
avantgarda ho samozřejmě též ovlivnily, ale pro informel typicky zemitých obrazů v tvorbě Josefa 
Istlera mnoho nenajdeme. Jeho tvorba z této doby, všeobecně poznamenané tristní temnou paletou 
většinou stále reprezentuje určitá rafinovanost a barevnost. 

Po roce 1968 se tvorba Josefa Istlera již příliš neinovovala. Přispělo k tomu možná normalizační údobí 
tvůrčí nesvobody, ale jistě i to, že umělec ze sebe vynakládal neskonalé úsilí již od 40. let. A v rámci 
svého psychického směřování a povahového založení ze sebe vydal zřejmě všechny alternativy, které 
bylo možné v jeho duchovním světě nalézt. Těžiště Istlerovy tvorby leží tedy především ve čtyřicátých, 
padesátých a šedesátých letech. V té době  Josef Istler nepochybně  patřil k výrazným osobnostem 
a jeho přínos pro české poválečné umění je nepřehlédnutelný. Dílo Josefa Istlera je dnes zastoupe-
no v dlouhé řadě soukromých i státních sbírek nejen v České republice, ale velmi hojně i v zahraničí  
(např. Londýn, Paříž, Amsterdam, Stockholm, či Ženeva). Nabízený obraz byl vystaven v r. 2016 
v Galerii Petr Žaloudek na výstavě „šedesátá léta“ a je publikován v katalogu na str. 9.
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39 ZÍVR LADISLAV (1909–1980)

Portrét dívky
1958
kresba tužkou
42 × 30 cm
sign. PD Zívr 1958

18 000 Kč

REPRODUKOVÁNO

na plakátu výstavy: Ladislav Zívr – Kresby, Krajská galerie v Hradci Králové, čevenec /srpen 1984

Ladislav Zívr po celý svůj život udržel pozornost ke všem projevům života, hmoty a nevědomí, a snad 
proto dokázal neustrnout ve svém uměleckém vývoji. Prošel více proměnami, přirozeně ne bez 
výkyvů, ale přesto je jeho dílo soudržné a završené. Vstřebal obě nejzásadnější umělecké zkušenosti 

moderního umění, kubismus i surrealismus, a pomáhal jim dokon-
ce v českém prostředí dávat originální výraz. Zvláštní kapitolou 
je pak spolupráce se Skupinou 42, kde byl jediným sochařem.

Ale stejně podstatnými zkušenostmi pro něho bylo hrnčířské školení 
a důkladné pozorování přírodních útvarů na úrovni mikrokosmu 
i makrokosmu. Po návratu do ústraní podkrkonošské Nové Paky, 
Zívrova rodiště, se všechny tyto zkušenosti zhodnotily v živé tvarové 
představivosti a umělcův ateliér se zaplnil množstvím osobitých 
plastik.

Jejich význam začal být doceňován teprve postupně, kdy 
už Zívrovo dílo tvořilo nepřehlédnutelný celek a kdy jeho přírodní 
inspirace začala nově působit nejen v souvislostech českého 
umění, ale i na pozadí zdevastovaných krajin.
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40 KOTÍK JAN (1916–2002)

Bez názvu
1978
akryl, překližka, asambláž, deska
103,5 × 40 × 3 cm
sign. na rubu Jan Kotík 1978

35 000 Kč

PUBLIKOVÁNO

v monografii Jan Kotík (vydala Národní galerie v r. 2011)  
na straně 406

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

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

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

Reliéf s variabilním trojúhelníkem patří částečně již do kategorie autorových děl, které záměrně 
znejišťují diváka, který si často není jist, zda se dívá na obraz nebo předmět. Kotík byl na tomto poli 
naprosto unikátním autorem. Používal části obrazů, hrál si s tvary i výtvarnými technikami, které 
v jednom díle míchá. Naplno projevuje svůj eklektický a do jisté míry experimentální přístup. Kotíkovy 
experimenty a expresivní abstrakce přilákávaly stále větší pozornost a v 90. letech byl v Berlíně 
již dobře etablovaným umělcem. Získal cenu Freda Thielera za malbu a stal se členem německé 
Akademie umění.
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60. léta

KřIŽOVATKA / NOVá CITLIVOST
1963
Jiří a Běla Kolářovi, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald

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

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

Křižovatka vznikla v roce 1963 u legendárního „Kolářova stolu“ v pražské kavárně Slavia, pravděpodobně 
z popudu samotného Jiřího Koláře. První výstavu měla o rok později ve Špálově galerii v Praze. K této akci 
vyšel katalog s názvem Konstruktivní tendence, jehož text z pera Jiřího Padrty se stal jakýmsi manifestem 
skupiny, ozřejmující její základní charakteristiky. Druhá výstava se uskutečnila až v roce 1968 pod názvem 
Nová citlivost a proběhla postupně v Brně, Karlových Varech a v pražském Mánesu. Připravena byla Jiřím 
Padrtou, Vlastou Čihákovou Noshiro, Zdeňkem Felixem, Miroslavem Lamačem a Jiřím Padrtou. Tato pře-
hlídka se stala dobově jednou z nejvýznamnějších uměleckých akcí u nás a vedle členů Křižovatky i velké 
množství hostů, včetně například Huga Demartiniho nebo Václava Boštíka. Spojujícím motivem mělo být 
nové vnímání světa jakožto druhé přírody, technické přírody, vytvořené člověkem. Toto téma ovšem nebylo 
u všech osobností zcela přiléhavé a více než cokoliv jiného byla výstava ve výsledku shrnutím nejrůznějších 
tendencí progresivně orientované tvorby. S nástupem normalizace skupina zanikla, zanechala však v čes-
kém umění výraznou stopu, která aktualizovala lokální umění v kontextu širšího hnutí tzv. nových tendencí, 
na západě reprezentovaných například op-artem nebo skupinami ZERO či GRAV.
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41 MAUTNEROVÁ PAVLA (1919)

Bez názvu
1961
kombinovaná technika, karton
45 × 43 cm
neznačeno

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

130 000 Kč

REPRODUKOVÁNO

Zdenek Primus, Umění je abstrakce, 
Česká vizuální kultura 60. let, vyd. 
Kant ve spolupráci s Arbor vitae, 
Praha, 2003, s. 118

Posuzovaný obraz „Bez názvu“ je autentickým a vzácným, důmyslně propracovaným dílem Pavly 
Mautnerové, nejznámější malířky českého informelu, jejíž tvůrčí svět si vždy uchoval nebývalou 
svobodu vyjádření. Autorčiným vyjadřovacím prostředkem byla svébytná forma abstrakce využí-
vající poetiky a asociační kapacity náhodně vzniklých struktur a transponující hodnoty až religiózní 
povahy. Jako životní partnerka Roberta Piesena s ním vytvářela ojedinělou tvůrčí dvojici. Byli si blízcí 
svou duchovní orientací, vzájemně se podněcovali a doplňovali. Navzdory dobově těžké situaci 
oba usilovali přesáhnout prožité trauma i rozměr vlastní existence, vstoupit do oblasti vyvoláva-
jící vnitřní vyrovnání, dosáhnout sféry archetypu, dospět k elementárním znakům a „pratvarům“, 
k hlubším pramenům bytí. Zatímco Piesen akcentoval informelními strukturami dějovost a otevřenost 
duchovní transformace hmoty, Mautnerová, vedena prožitkem vnitřního řádu věcí, tíhla k uspořá-
dávání amorfnosti do symbolických znaků mandorl, křížů, čtverců či kruhů. Tak ve své práci došla 
až k „Sakrálním objektům“ v podobě komorních oltáříků, v nichž vytvářela pozoruhodné protějšky 
ke spiritualitě středověkých desek. 

V roce 1961 bylo s jejím členstvím počítáno v široké, oficiálně však neustavené skupině Konfrontace. 
Početnou řadu „Sakrálních objektů“, „Triptychů“ a „Veroničiných roušek“ vystavila v roce 1964 
na první výstavě skupiny Křižovatka, jejíž byla členkou. V lednu následujícího roku spolu se svým 
mužem emigrovala z Československa. Zprvu žila ve Vídni, poté střídavě ve Vídni a v Ein Hodu v Izraeli. 
V devadesátých letech žila a tvořila v Haifě.

Posuzovaný obraz „Bez názvu“ je reprezentativní autorčinou prací ze skvělého období raných šede-
sátých let. Amorfní látku rychle schnoucích laků tu sofistikovaně zformovala ve struktury, které připo-
mínají šifry dávného písma: obraz je jakousi tabulí, která nese božskou myšlenku nebo snad dokon-
ce hlásá zákon. Vznešená zlatá způsobuje prozáření formy a posunuje dílo do roviny ikony. Vertikální 
princip, typický pro celou autorčinu tvorbu, odkazuje ke středověké filozofii. Pavla Mautnerová 
tu dokázala prodchnout obrazový prostor atmosférou zázračna.
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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

42 KOLářOVá BěLA (1923–2010)

Životopis jedné patentky
1982
asambláž, karton
56 × 83 cm
sign. PD Běla Kolářová 1982

na rubu autorský štítek s popisem díla

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

250 000 Kč

prOVeNieNce

ze sbírky významného českého umělce a blízkého přítele manželů Kolářových

first open  |  KřIŽOVATKA / NOVá CITLIVOST
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Posuzovaná asambláž „Životopis jedné patentky“ je autentickým, reprezentativním, důvtipně hravým 
a sběratelsky velmi vzácným dílem Běly Kolářové, autorky, jejíž tvorba se zřetelně zapsala do dějin čes-
kého umění jako jeden z nejoriginálnějších výtvarných projevů druhé poloviny dvacátého století. Patří 
k nemnoha českým umělcům, kteří dospěli ke krajní geometrické abstrakci hraničící s minimalistickým 
názorem. Ač její dílo dozrávalo vedle silné tvůrčí osobnosti jejího životního partnera, básníka a výtvarníka 
Jiřího Koláře (1914–2002), ubíralo se samostatnými cestami a přinášelo vlastní, nezaměnitelný výraz vychá-
zející z ženského světa s jeho citlivostí, intimitou, důvěrným vztahem k domovu a zdánlivě přehlédnutelným 
věcem všedního života.

Autorčina práce je založena na prozkoumávání rozmanitých výrazových a technických možností, využívá 
různorodých prostředků od klasické a experimentální fotografie ke kolážím a asamblážím až např. po nově 
objevené možnosti kresby líčidly. Její „rukopis“ si vždy uchovával typické rysy a přitom nikdy neustrnul 
v neměnném klišé. Každé téma rozvíjela v cyklech, dokud nevyčerpala jeho možnosti. Běla Kolářová doká-
zala svébytným způsobem navázat na tradici meziválečné evropské avantgardy (L. Moholy-Nagy, Man 
Ray, J. Rössler, J. Funke ad.), stejně jako je svým dílem neodlučitelně spjata s dobovými experimentálními 
proudy. Na veřejnost vystoupila poprvé se skupinou Křižovatka roku 1964, jejíž členy spojoval zájem o nový 
přístup k realitě oproštěný od existenciálního cítění. Její tvorba přesně odpovídala antiromantickému pro-
gramu postulovanému Jiřím Padrtou.

„Během práce (…) mi jednoho dne fotoaparát přestal vyhovovat. Na lidské oko nestačil. Krátký záběr 
drobných předmětů, jejich černobílý obraz zachycený zlomkem vteřiny neukáže, jak svítí, jak se ve světle 
mění, jaké stíny vrhají podle úhlu našeho pohledu. Začala jsem je tedy lepit a tak vznikly moje asambláže,“ 
napsala Kolářová roku 1968.

Posuzovaná asambláž je mimořádně účinným projevem vizuální poezie, v němž Kolářová využívá novou 
abecedu vystavěnou z drobných, multiplikovaných předmětů jednoho druhu – patentních knoflíků. Jako 
jednotlivina jde o tuctově vyráběný, takřka nezajímavý užitný produkt, který autorka proměňuje novým 
kontextem a precizním geometrickým uspořádáním do podoby mimořádně uhrančivého univerza. Vířivé 
pohyby prostupujících se oválů zneklidňují divákovo oko a působí stejně přeludně jako vlnící se kompozice 
od Victora Vasarelyho.

Posuzovaná práce „Životopis jedné patentky“ je jedním z exkluzivních děl, v nichž Běla Kolářová význam-
ným způsobem rozšířila výrazovou polohu op-artu. Vyniká ojedinělou výrazovou silou: je energetickým 
polem skrývajícím v sobě řád i dynamiku světa. 

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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43 GRyGAR MILAN (1926)

Půdorysná partitura
1968
tuš, tempera, pastel, malířská lepenka
51 × 73 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1968

na rubu název díla autorem a štítek Galerie 
Petr Žaloudek

290 000 Kč

VysTAVeNO

S.M.A.K, Ghent, Belgie (1985)

S.M.A.K, Ghent, Belgie (1988)

Gallery Wim Reiff, Maastricht, Holandsko (2005)

Museum de Fundatie, Heino-Zwolle, Holandsko (2006)

Národní galerie Praha (Vivat Musica!) (2014)

Městská knihovna Praha (Retrospektiva) (2014)

Galerie Petr Žaloudek, Praha (2016)
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Milan Grygar je velmi těžko zařaditelný umělec. Žádné obecné definice 
na jeho tvorbu neplatí a jakékoli univerzální „škatulkování“ jeho rozsah jeho 
díla pouze oklesťuje. Podíváme-li se na to, jak jednotlivá média, ať už inter-
net, publikace, televize či rozhlas Milana Grygara většinou prezentují, vždy 
se setkáme s velmi nepřesnou charakteristikou představující jeho osobu jako 
výtvarníka či skladatele.

V šedesátých létech objevil tento výjimečný autor zvukové aspekty při vzniku 
své tvorby a od té chvíle začíná být umělcova cesta navždy s tímto médiem 
spojena. Jeho akustické kresby přinesly důležitost a původnost do světa umění 
i v celosvětovém kontextu a tak se originální Milan Grygar vyskytuje ještě čas-
těji než u nás na zahraničních výstavách, kde mu dělají společnost nejrespek-
tovanější umělci světové avantagrdy. Jeho díla ze šedesátých let se vyznačují 
na místní poměry nebývalou radikálností a mají již dnes v dějinách světového 
umění své neoddiskutovatelné místo. Akustické kresby a partitury jsou tedy 
logicky neodmyslitelnou součástí každé větší autorovy výstavy.

Nabízená půdorysná partitura se řadí mezi nejdůležitější a tedy i nejčastěji 
vystavovaná díla tohoto autora. Její bohatá, doposud úplně nezmapovaná 
historie čítá kolem desítky výstav v Holandsku, Německu, Belgii, či v Čechách 
a rovněž byla často publikována, mimo jiné celostránkově v autorově mono-
grafii, anebo v holandské knize Collectors Classics (rovněž celostránkově).

Pro sběratele poválečného avantgardní umění bylo na trhu doposud nabí-
zeno jen pár děl od Milana Grygara, které by měly srovnatelně vysokou 
muzeální kvalitu a sběratelskou důležitost. Dílo pochází ze soukromé sbírky 
Jana Hoeta, zakládajícího ředitele Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
v Belgickém Ghentu, tedy jedné z nejrenomovanějších institucí, zabývající 
se aktuálním uměním na světě!

„Náhoda je bytí možného. Průsečík daného a možného. Chtěné v nechtě-
nosti, záměrné v nezáměrnosti. Určité v neurčitosti. Náhoda není neomezená, 
má své zákonitosti, svá ohraničení. Volbou a porušováním zákonitosti dociluje-
me poezii danosti.“ …

„Nabyl jsem jistoty, že ve světě panují souvztažnosti, zvuk je spojen s vizuálností 
a ani vizuálnost neexistuje bez akustických vjemů. Všechno, co člověk dělá, 
je spojeno, vizuální a zvukové jevy se doplňují. Je zřejmé, že v oblasti umění 
existuje tendence, která je odděluje, a vytváří tak jednotlivé druhy. Nevím, proč 
tomu tak je, je to otázka spíše pro filozofy. Ale je třeba konstatovat, že v západ-
ním umění byl na toto sepětí kladen od počátku dvacátého století zvláštní 
důraz. Osobně jsem byl vždycky přitahován schopností zvuku vyjadřovat pro-
stor. Nějakou věc nevidíte, ale o její existenci jste přesvědčen, protože ji slyšíte.

Milan Grygar
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44 GRYGAR MILAN (1926)

Bez názvu
1975
kresba perem, barevné tuše, karton
88 × 63 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1975

140 000 Kč

PROVENIENCE

význačná sbírka Brno

Milan Grygar patří ke generaci autorů, kteří prošli uměleckým školením v duchu klasické malby 
krátce po konci druhé světové války a na přelomu 50. a 60. let navázali rychlým přechodem k abs-
trakci na aktuální proudy evropské avantgardy. Ve své tvorbě v duchu Nové hudby a experimentální 
tvorby Milan Grygar tíhne k oproštěnému výrazu a práci s kontrolovanou náhodou a zcela ojedi-
nělým způsobem spojuje zájem o vizuální a zvukovou stránku uměleckého projevu. Už téměř 50 let 
se Grygar ve své tvorbě zabývá zvukem, jeho energetickému principu a k jeho vztahu k časové 
lince. 

Grygarovy bohaté kresebné cykly s motivem mřížky anebo horizontálních linií najdou svou dobovou 
paralelu v kresbách, či obrazech Grygarových současníků - Sol Lewitta nebo Françoise  Morelleta. 
Grygar se při tom neřídí jenom předem určenými principy, které podmiňují vznik a vzhled celku, 
ale do kompozice se často dostává náhoda společně se specifickým zvukovým obsahem. 
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45 GRYGAR MILAN (1926)

Partitura
1984
kresba perem, barevné tuše, karton
88 × 62,5 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1984

120 000 Kč

PROVENIENCE

význačná sbírka Brno

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

Na počátku Grygarova zájmu o zvuk stály akustické kresby z poloviny 60. let. Představují jeho roz-
chod s tradičním statickým výtvarnickým médiem a přechod k intermediální vztahovosti. Výtvarník 
v nich zkoumal efemerní vztahy mezi gestem, rytmem, zvukem a stopou kresebního aktu na jedné 
straně, a prostoročasem a pohybem na straně druhé. Zdůraznil tím, že v lidské tvořivosti nemá 
intermedialita technologickou podstatu, ale je přirozená, jelikož naše zkušenost je časoprostorová. 
Akustické kresby Milana Grygara jsou průsečíky prostoru, světla a pohybu. A protože každý pohyb 
generuje průvodní zvuk, tento se stává integrální součástí výtvarníkova zájmu.
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46 MALICH KAREL (1924)

Bez názvu
2001
pastel, karton
100 × 70 cm
sign. na rubu K. Malich 2001

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

250 000 Kč

Posuzovaný pastel „Bez názvu“ je autentickým, reprezentativním a spirituálně symbolizujícím dílem 
Karla Malicha, velké osobnosti evropského umění druhé poloviny dvacátého století, jehož tvorba 
si navzdory souvislosti s moderními proudy jako konstruktivismus či neokonstruktivismus vždy zacho-
vala velmi solitérní ráz. Analogie lze vést s nepředmětným duchovním světem malířů počátku dva-
cátého století a můžeme také hovořit o zkušenosti mimosmyslového a mimoracionálního poznání 
a tzv. „Querdenken“. Autor vychází z konkrétního vidění reality, ale od počátku vnímá hypersenzitiv-
ně svět energií a „světlo ve mně“. Jeho díla jsou čistou vizí. Sám uvádí jejich původ jako „vnitřní vidění 
světla – energie“. Je to proud mnohotvárných forem a kinetických událostí, které nikdy nezachytíme 
v celku. Znamenají pro něj jediný způsob a jedinou možnost, jak rozumět světu. Malich má předsta-
vu pulzujícího obrazu energií, kde se viditelný svět mění v „bezvěcí čistého plynutí“. Tato jiná realita 
má vlastní stavbu – je rozvrstvena do více úrovní, zaplněna energetickými těly, aurami a nepředmět-
nými formami. Provází je zvláštní synestezie – přesahy z jednoho centra vnímání do druhého.

Posuzované dílo patří k brilantní sérii pastelů, kterou Malich kontinuálně vytváří od osmdesátých let. 
Od menších velikostí postupně přecházel k těm nejrozměrnějším ve formátu 102 × 73,5 cm. Technika 
pastelu mu umožnila rozehrát nezvyklé barevné nuance od kontrastních až po velmi noblesní (jako 
v případě posuzovaného díla), a současně využít potenciálu velké monochromní plochy jako nosi-
telky spirituálních zjevení, geometrických útvarů, nejrůznějších zlomků těl, andělských bytostí, znaků 
apod.

Posuzované dílo „Bez názvu“, jež je jakousi esencí čistě abstraktních energií, představuje Malichovou 
skvělou a přesvědčivou práci, v níž se autorova tvorba dobírá k obsáhlým vesmírným souvztaž-
nostem. Ve formě pastelu dosáhl Karel Malich jedné z nejsvobodnějších výrazových poloh, 
jež se v umění několika posledních desetiletí prosadily.
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47 MALICH KAREL (1924)

Bez názvu
1980
pastel, karton
51 × 36 cm (výřez)
sign. na rubu K. Malich 1980

160 000 Kč

Zlom v Malichově tvorbě přináší v roce 1977 prožitek spatření vnitřního světla, podobně nečekaně 
a náhle následují v dalších letech vidění vlastní duše, věčna a trhliny v prostoru. V zobrazování svých 
vizí se Malich obrací do čím dál vzdálenější minulosti (Viděl jsem, jak jsem byl počat, 1980), na konci 
80. let píše autobiografickou prózu Od tenkrát do teď tenkrát (1979–1980, knižně 1994), pozoruhod-
ném textu vracejícím se do krajiny okolí rodných Holic. 

Blízký kamenecký kopec, ke kterému se Malich celý život vztahoval jako k ústřednímu místu své 
osobní mytologie, figuruje i v jeho nejpropracovanějším a významově nejkomplikovanějším díle, 
v ovoidní plastice Krajina s věčnem, která vznikala po celou první polovinu 80. let. Po dokončení 
další velké plastiky Lidsko-kosmická soulož (1984–1988) pokračoval Malich už převážně jen pracemi 
na papíře. Největší část jeho díla od 80. let tvoří barevné pastely a kresby, jež vycházejí z vnitřních 
vizí autora i z archetypální obrazové tradice (Sdýchávání se s vesmírem, 1981; Krajina s trhlinou v pro-
storu, 1981).
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48 RAJLICH TOMAS (TOMÁŠ) (1940)

Bez názvu
1974
akryl, plátno
85 × 85 cm
sign. na rubu T. Rajlich 74

250 000 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 odcho-
du do Holandska v roce 1969 začíná objevovat cestu k redukované malbě. Obdobné výtvarné 
tendence v tehdejším Československu prakticky 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 dokla-
dů) velmi rychle vyformovalo do podoby velmi osobitě tvořícího malíře. Jeho díla jsou zastoupena 
v nejprestižnějších 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 zastoupen v muzeálních 
kolekcích.

Hovořit o minimalistické tvorbě by bylo v jeho případě ale velmi nepřesné a možná příznačněj-
ším, 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 bar-
vou a plochou díla. Mnohdy využívá kontrastu se záměrem nepřesně ukončených obvodů malby 
se syrovou strukturou plátna po okrajích obrazu. Velmi často svoji (někdy téměř monochromní) mal-
bou vyvolává u diváka ve strukturovaných plochách děl pocit nepopsatelných vibrací.

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. Například v Národní galerii je v jejím Veletržním paláci Tomas Rajlich zastoupen právě 
řadou obrazů z tohoto období. 
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49 KUBÍČEK JAN (1927)

Obrazový rastr  
se systematickým řazením barev
1977
akryl, plátno
90,5 × 90,5 cm
sign. na rubu Jan Kubíček 1977

na rubu na blindrámu popis díla autorem

350 000 Kč

PROVENIENCE

významná sbírka moderního umění Praha

Jan Kubíček se stal důležitým autorem českého systémového umění, umění, jehož smyslem je  pro-
střednictvím nejjednodušších geometrických prvků zpřítomnit na obraze racionálně kontrolova-
telnou práci s elementy jako sdělení divákovi, jako zdroj jeho intelektuálního uspokojení i radosti 
z naplnění „pravidel hry“. 

Novým přístupům je společná 
uzavřenost struktury obrazu, vše 
co se má odehrávat, se odehrá-
vá v jeho ploše, kterou můžeme 
chápat jako „pole hry“, jejíž pra-
vidla určuje autor. 

Určitým způsobem je Kubíček 
malířem bez národního koloritu, 
jeho dílo je v nejlepším slova 
smyslu mezinárodní v kontextu 
umění, které se dovolává racio-
nality, aniž by však vynechávalo 
ze hry individualitu umělce.
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50 SLAVÍK OTAKAR (1931–2010)

Žena v ohni
1977
akryl, plátno
80 × 150 cm
sign. PD Slavík 77

150 000 Kč

PROVENIENCE

získáno přímo od autora, při společné práci v Národním divadle Praha

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

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

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

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

Věra Jirousová
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51 KUBíČEK JAN (1927)

Forma – Akce
1985
kvaš, fix, karton
sign. UD Jan Kubíček 1985, na rubu Jan Kubíček

UD název díla autorem, na rubu název autorem

35 000 Kč

Malíř a grafik Jan Kubíček patří k úzkému kruhu autorů, kteří zasvětili svou tvorbu racionálnímu 
geometrickému umění. Absolvoval Akademii výtvarných umění v padesátých letech a byl členem 
umělecké skupiny Křižovatka. Kubíček začínal jako krajinář a obdivovatel městské poetiky. Vyvinul 
speciální techniku šablon a prostřednictvím nápisů a znaků v obrazech prošel ojedinělou formou 
lettrismu až ke zcela autonomní geometrii. Od šedesátých let se systematicky zabýval nejrůznějšími 
geometrickými modely, jejichž možnosti a variace zkoumal. Charakteristické pro jeho obrazy a gra-
fiky jsou linie, které zároveň oddělují barevné plochy. Podobně jako Zdeněk Sýkora hledá Kubíček 
možnosti konstrukce náhody.

Kolem 70. let v Kubíčkově tvorbě začíná nové výrazné období charakterizované uplatňováním 
principu dislokace, který umělec nazývá v rozvinutější podobě Forma-akce. Vypovídá o možnos-
tech proměny uspořádaných tvarů. V jedné části díla je výchozí geometrický tvar, v druhé části 
jeho dislokovaná podoba, která vzniká logickým, systematickým nebo také intuitivním zásahem. 
Odpadáním vznikají dislokace, rozkládáním a posuny provádí autor transformace čtverců, čar či 
kruhu. Je na divákovi, aby sám objevil princip, na jehož základě byl zásah proveden. 
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52 MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)

Moiré undulačních ploch
1988
stříbrná metalická tuš, karton
67 × 50 cm
sign. nezjištěna, na rubu 9.V. 88

na rubu název autorem

100 000 Kč

prOVeNieNce

z majetku významné pražské galerie

Vladislav Mirvald patří k protagonistům českého (neo)konstruktivního umění. V době, kdy se v čes-
kém prostředí uvažovalo především o možnostech informelu, představovaly jeho práce nalezení 
cesty k nové citlivosti, která přinášela jiné koncepce výtvarného díla.

Vztah řádu a náhody se stal – v českém umění asi poprvé – tématem díla. Rok 1963 byl určujícím 
pro celé další výtvarníkovo dílo – tehdy začal užívat rýsování, tématem se stala konstrukce, určující 
vztahy mezi geometricky vymezenými plochami, konstantou je jejich formování z černých a bílých 
plošek. Mirvalda nezajímalo optické působení, ale možnost artikulovat konstrukci tímto střídáním 
pozitivu a negativu podle jasného pravidla.

V letech 1966–1967 začíná zkoumat kruhové struktury, z nichž se odvíjejí cylindrické aperspektivy 
a cylindrická moiré, později pak undulační válce (od roku 1979), implikující paralelnost k organické 
morfologii (ta se pak manifestovala při užití Rombergovy křivky jako osy válců).

 Jiří Valoch
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53 MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)

Undulační válec
1990
stříbrná metalická tuš, akryl, karton
30 × 20 cm
sign. na rubu V. Mirvald 1990

na rubu dedikace autorem

60 000 Kč

prOVeNieNce

význačná sbírka Brno

Dílo Vladislava Mirvalda je jistě výpovědí o estetických mož-
nostech konstrukce, ale především o iluzívnosti vnímání plo-
chy jako prostoru, o této zásadní paradoxnosti lidské percep-
ce. Znejisťuje naši zkušenost a vede nás k diskursu o vnímání 
samotném. Tak se stávají esteticky velice nosné kreace záro-
veň něčím podvratným, podněty pro mysl, zpochybňujícími 
právě to, co považujeme za samozřejmé.

 Jiří Valoch
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54 KYNCL FRANTIŠEK (1934–2011)

Červený terč
1985
reliéf, akryl, papír
102 × 99 cm
sign. na rubu F. Kyncl 85

na rubu název díla

32 000 Kč

František Kyncl patří mezi nejvýznamnější české konstruktivisty druhé poloviny 20. století. Byl členem 
Klubu konkrétistů. Po okupaci Československa odešel do Spolkové republiky Německa. Kontakt 
s nesmírně živým uměleckým prostředím v Porýní byl pro něj velmi pozitivní. Jeho kresby a objek-
ty vyrůstaly na myšlence propojování neviditelných sil, tak jako je konstruován vesmír. Kynclova 
výpověď je silná bez ohledu na zvolené médium, kterým může být jak kresba, prostorový objekt 
nebo papírový reliéf.

„Monostruktury jsou základním stavebním prvkem mých plastik. Začnu v ateliéru, otevřeným oknem 
mohu pokračovat zahradou, přes plot po rýnských loukách a lužních lesích, skrze Belgii a Francii 
až třeba na břeh Atlantiku,“ popisoval svou tvorbu sám Kyncl.

Co vás v tvorbě okouzluje na konstruktivismu?
„Neokouzluje mne konstruktivismus tak, jak je definován teoretiky. Nevím pořádně, co to je. Je to kus 
rovného drátu? Je to lupen stromu? Stačí k definici našeho vesmíru bod, přímka a ovál? Pakliže ano, 
pak je to jen jeho nepatrná část, protože je tu šepot, křik, pláč, hudba, láska, nádech a výdech, život 
a smrt; to všechno patří do oné konstrukce – alespoň já to tak vnímám.“

Mf dnes, 29. 9. 2007
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55 KYNCL FRANTIŠEK 
(1934–2011)

Bez názvu
80. léta 20. stol.
kombinovaná technika, kresba, koláž, 
prostorová asambláž, deska, plexibox
43,5 × 45 × 15, 5 cm
sign. na rubu F. Kyncl

80 000 Kč

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

Díky svému talentu se brzy stal významným 
představitelem tzv. Düsseldorfského okruhu.

V Düsseldorfu od roku 1974 vydával umělecký 
časopis „Černé na bílém“, který informoval 
evropskou kulturní veřejnost o situaci výtvar-
ného umění v Československu a zároveň jed-
notlivé umělce uváděl do kontextu evropské 
tvorby.

V Německu rozvíjí František Kyncl své neza-
měnitelné geometrické struktury – tak zvané 
monostruktury, které zůstávají v centru jeho 
tvorby celý život. Kyncl konfrontuje kresebný 
a malířský záznam s akustickými efekty, vytváří 
organicky se rozrůstající trojrozměrné objekty, 
z nichž následně snímá velké série frotáží.
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56 JETELOVá MAGDALENA (1946)

Bez názvu
malba barevným kouřem
155 × 290 cm
neznačeno

450 000 Kč

Magdalena Jetelová patří k nejrespektovanějším českým umělkyním žijícím v zahraničí. V roce 
1985 odešla do Německa, kde od roku 1990 působila jako profesorka na Státní umělecké akademii 
v Düsseldorfu a od roku 2004 je pedagogicky činná na Akademii výtvarných umění v Mnichově. 
Do vývoje české výtvarné scény se zapsala v 70. letech svými dřevěnými objekty a sádrovými plas-
tikami, po nichž v 1. polovině 80. let následoval cyklus velmi známých „židlí" a „schodů.” 

Téměř od počátků můžeme v její tvorbě sledovat silnou konceptuální orientaci a zájem o práci 
s konkrétními místy, jejich historií, příběhem a pamětí, kam patří stále monumentálnější landartové 
práce. Dnes k nim využívá laserové světlo a nejmodernější technologie, v počátcích zejména kouř 
ohně a dýmovnici. Legendárním příkladem je politicky zaměřená realizace Značení kouřem v Šárce 
z roku 1984, kdy se z červené dýmovnice „četla” mapa Československa. 

Se signálním kouřem autorka pracuje i v následných desetiletích, kdy rudým tónem odkazuje ke kon-
textu doby minulé a z ní plynoucího nebezpečí. Současné kouřové realizace Magdaleny Jetelové 
vznikají jednak v rámci projektů ve veřejném prostoru, kam patří akce Stalin na Festivalu současné-
ho umění TINA B. v Praze, ale také formou komorních záznamů na podkladové ploše, k nimž náleží 
právě „kouřová malba“ na plátně. 
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57 HILMAR JIŘÍ (1937)

Bez názvu
1982
vrstvený pauzovací papír, lak, plátno, dřevo
50 × 75 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 82.

35 000 Kč

Jiří Hilmar tvořil již od poloviny šedesátých let přesvědčivá díla, jejichž autorská autentičnost umělci 
po jeho emigraci umožnila obstát i na Německé výtvarné scéně a zajistila mu řadu významných 
výstav po západní Evropě. Do druhé poloviny sedmdesátých let bylo jméno Jiří Hilmar spojováno 
především s atraktivními reliéfy vytvářenými precizním skládáním různobarevných papírových 
elementů, kterým perforace propůjčovala téměř dojem vnitřního pohybu. Po této výtvarné etapě 
se autorův zájem diametrálně mění a Jiří Hilmar se ve svém díle obrací k přírodním materiálům. Jeho 
zájem se soustředí především na dřevo a vytváří řadu objektů, jejichž materiálová podstata a struk-
tura tvoří pro autora potřebný protipól k nedávným perfektně působícím konstrukcím. 

Pokud umělec v osmdesátých létech vytvářel obrazy a závěsné reliéfy, pak v nich vždy používal 
v přírodě vzniklé prvky a jejich organické vlastnosti stavěl do kontrastu s přesným zásahem nástroje. 
Tak vznikaly zajímavé reliéfy z rozřezaných a následně opět stmelených segmentů dřev, anebo velmi 
významná řada asambláží s lakovaným transparentním papírem. Jiří Hilmar u těchto obrazů potáhl 
plochu obrazu tvořenou plátnem vrstvami pauzovacího papíru, jejichž části pak nařezával a poté 
překryl lakem. Volné rohy se schnutím laku pak spontánně zvedaly a deformovaly, čím původní 
precizní kresbě řezacím nástrojem propůjčily zvláštní náboj.

Tématicky sahají tato díla od pravidelných rastrů, pokrývajících v duchu minulé tradice konstrukti-
vistické preciznosti celou plochu, až k minimalisticky koncipovaným a o to více působivým dílům, 
někdy pouze s jedním, či dvěma řezy do plochy. Nabízené dílo patří koncepcí rozdělení plochy 
bezesporu do druhé ze zmíněných kategorií, má atraktivní formát a bylo doposud součástí význam-
né zahraniční sbírky.

FIRST OPEN
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58 DOKOUPIL JIRI GEORG (1954)

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

na rubu štítek výstavy: Galleria Cesarea, Genova

65 000 Kč

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

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

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

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

„Jde o to, namalovat něco, aby každý člověk na zeměkouli poznal, o co jde. Je to umění rozeznatel-
né. Jsou to v uvozovkách náboženské obrazy, poznatelné, na univerzální téma.“
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59 DOKOUPIL JIRI 
GEORG (1954)

Vzorex Pragis
akryl, mýdlové bubliny s pigmenty, plátno
95 × 95 cm
sign. na rubu 2× Dokoupil

na rubu název díla autorem

450 000 Kč

Malíř Jiri Georg Dokoupil je zcela zaujat experi-
menty. Hledá pouze ve sféře technologie, obje-
vy „nové malby“ pak vzápětí využívá v banální 
a téměř akademické výtvarné formě. Žádný 
z Dokoupilových obrazů nebyl malován štět-
cem. Abstrakce vznikla z barevných mýdlo-
vých bublin, foukaných na plátno téměř zcela 
náhodně. Jsou to „podivuhodnosti“. Dokoupil 
je v tomto ohledu čistý produkt postmoderny.

FIRST OPEN

„JÁ JSEM CÍTIL, ŽE CHCI 
PRO SEBE MALÍŘSTVÍ 
NOVĚ DEFINOVAT.”

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
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60 DOBEŠ MILAN (1929)

Objekt
2009
kovová plastika 3/4
43 × 35 cm
sign. LD 3/4 ∆ M. Dobeš 2009

pravost konzultována s autorem

190 000 Kč

PROVENIENCE

získáno z atelieru Milana Dobeše

Milan Dobeš se narodil v Přerově, svůj život a tvorbu však spojil s Bratislavou. Umělec vyvinul nové 
oblasti pohyblivého světla a optického umění, v kresbách i malbách prozkoumal použití optické 
iluze vytvořené hlavně v geometrických tvarech. Pokud jde o jeho objekty, využil pohyb světla jako 
nové estetické médium ve výtvarném umění. V roce 1971 se mu díky tomu podařilo vycestovat 
na turné s American Wind Symphony Orchesta v USA, při němž svým kinetickým světelným progra-
mem doprovázel nové skladby. Dobeš participoval asi na 150 výstavách po celém světě, z toho asi 
35 bylo jeho autorských.

Základom vášho umeleckého programu je súčin-
nosť svetla a pohybu, či už na obrazoch, alebo 
v kinetických objektoch. Stále vás to fascinuje?

„Budiž svetlo, pravda? Bez svetla nie je nič. Nejde 
však len o to, nasvietiť objekt, ani o to, že kinetický 
objekt sa má nejako pohybovať. Zmena svetla 
a pohybu sa musí stať výtvarným materiálom, 
nedeliteľnou súčasťou pôsobenia umeleckého 
diela.”

SME, Kultúra, 24. Apríl, 1917
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61 FILKO STANO (1937)

Transcendencia
1978
olej, plátno
65 × 89 cm
sign. LD 1978 - S. Filko

LD název autorem

80 000 Kč

„Stano Filko bol priekopníkom, nielen 
u nás, ale aj v kontexte svetovej scény. 
Unikal lokálnym rozmerom aj názorom 
a nič iné než svetová úroveň ho vlast-
ne nezaujímalo. U nás patril k priekop-
níkom umenia inštalácie, environmen-
tu a patrí k zakladateľom konceptu 
u nás. A ako jeden z mála zo star-
šej generácie zasiahol aj do oblasti 
nových médií. Vlastne je oveľa ťažšie 
povedať, čo nerobil, ako to, čo robil, 
lebo pole jeho pôsobnosti bolo nao-
zaj obrovské,“ hovorí Aurel Hrabušický, 
kurátor SNG.

„Filkov svet je naozaj fascinujú-
ci,“ hovorí kurátorka SNG Lucia 
Gregorová. „Na mňa zapôsobil šírkou 
svojho výtvarného myslenia a svojou 
absolútnou, fanatickou oddanosťou 
umeleckej tvorbe.“

Vystavoval na významných medziná-
rodných prehliadkach.

23. Októbra 2015, DenníkN.sk



80. léta

VOLNé SESKUPENí 12/15 POZDě, ALE PřECE
1987
Michael Rittstein, Jiří Sopko, Kurt Gebauer, Jiří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík,  
Václav Bláha, Ivan Kafka

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

Skupina 12/15 uspořádala celkem sedm samostatných výstav. První přehlídka s názvem Pozdě, ale přece 
proběhla v Kolodějích u Prahy v prostoru zámecké jízdárny a stala se určitou senzací s velkým dobovým 
ohlasem. Druhá výstava s názvem Jeden starší-jeden mladší se uskutečnila v Lidovém domě v pražských 
Vysočanech a tematizovala hledání vlastní pozice a generační bilancování, při kterém měl každý z uměl-
ců navrhnout jedno jméno staršího a jedno jméno mladšího výtvarníka, jenž je pro něj nějakým způsobem 
zásadní. Později následovaly, vedle domácích projektů, i výstavy v Německu, ve Finsku a v Rakousku, 
kterými skupina neustále potvrzovala svou vedoucí úlohu v rámci generace.
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62 NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939)

Obraz
1961
olej, plátno
100 × 135 cm
sign. PD Načeradský 1961

280 000 Kč

PROVENIENCE

získáno z významné soukromé galerie

VYSTAVENO

Jiří Načeradský – Collection Ivan Melicherčík, 
Danubiana Meulensteer Art Museum, Bratislava, 
Slovensko, (15. červen – 31. srpen 2014)

PUBLIKOVÁNO

Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka, i+i print, 
2013, str. 18–19

Načeradský byl vůdčí osobností tvorby nové figura-
ce 60. let, která navazovala na groteskní tendence 
v českém umění. Do této polohy se umělec s vel-
kým kreslířským talentem dopracoval přes poznání 
surrealistické tvorby. Koncem 60. let vytvořil řadu 
pláten přepisujících reportážní sportovní fotografii.

Svými díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie 
v Praze, Galerie hlavního města Prahy, většiny regi-
onálních galerií v ČR, Muzea Kampa, Galerie Zlatá 
husa, v zahraničí mimo jiné sedmi díly v Centre 
Georges Pompidou v Paříži.
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63 NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939)

Bez názvu
akryl, plátno
71 × 63,5 cm
neznačeno

38 000 Kč

PROVENIENCE

významná moravská sbírka dr. Hermana

Načeradský patřil k významným představitelům figurativní malby. V 70. a 80. letech se nemohl věno-
vat volné tvorbě a živil se restaurováním fasád historických budov.

Jiří Načeradský se narodil 9. září 1939 v Sedlci na Benešovsku. V letech 1957 až 1963 vystudoval 
Akademii výtvarných umění. V roce 1968 ho proslavila výstava velkoformátových maleb se spor-
tovní tématikou, kterou mu v Galerii Václava Špály uspořádal Jindřich Chalupecký. V roce 1985 
se zúčastnil neoficiálních Konfrontací uspořádaných nejmladší generací umělců.

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

Po odmlce na počátku 70. let přešel od figurace k zobrazení mechanismů, od olejomalby přešel 
k akrylu a současně parodoval v návaznosti na pop-art postavy amerického kresleného filmu. 
V 80. letech se vrátil k tradičnější figuraci, ovšem groteskně deformované.
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64 SOPKO JIŘÍ (1942)

Tulipány
2006–2007
akryl, plátno
80 × 90 cm
sign. na rubu Sopko 2006 - 7

na rubu název díla autorem

190 000 Kč

PROVENIENCE

získáno od významného pražského sběratele umění

Tvorba Jiřího Sopka se začala rozvíjet v polovině 60. let, kdy ještě 
za studií na pražské AVU namaloval řadu portrétů, v nichž se už začal 
prosazovat jeho melancholický pohled na svět. Už na konci šede-
sátých let patřil k významným představitelům české nové figurace 
a také pozdější „české grotesky”. 

V průběhu roku 1966 však figuraci na krátkou dobu opustil a začal 
zkoumat možnosti nepředmětné malby. Tehdy se změnila i barevnost 
Sopkovy malby. Výrazně se prosadily zářivé pastelové barvy, jako 
žlutá, červená, zelená nebo růžová. Tyto obrazy můžeme označit 
za jakousi českou „pop-abstrakci”.

Ve všech budoucích fázích své práce se ale vyjadřuje prostřed-
nictvím figury a tváře. Veselé absurdní poetično se v průběhu 
70. a 80. let významně zatěžuje a směřuje k výrazně agresivně gro-
teskní podobě reflektující vyostřené politické a společenské klima. 
Po roce 1982 však začíná v Sopkově tvorbě opět získávat stále 
významnější pozici melancholický, absurdně poetický výraz a tvorba 
se posouvá do stále meditativnější polohy.
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65 LAMR ALEŠ (1943)

Červené hrábě
1972
olej, plátno
100 × 70 cm
sign. LD A. Lamr 72

na rubu i na blindrámu popis díla autorem

50 000 Kč

Dílo Aleše Lamra je poznamenáno již od prvních počátků nejen malířskou expresivností, ke které 
se autor hlásil, ale i určitou formou hravostí a s ní spojenou osobitou barevností. V šedesátých letech 
vznikají první obrazy s tématy rituálů starých kultur, které autor přetváří vlastní výtvarnou řečí v barev-
né symbolistické ornamenty. Následující fází tvorby se pak umělec zařazuje mezi etablované autory 
s nezpochybnitelných a osobitým rukopisem. V sedmdesátých letech totiž vznikají nepřehlédnutelné 
obrazy s groteskní a narativní tématikou, které dílo Aleše Lamra v podvědomí mnoha sběratelů 
a kunsthistoriků nejvýstižněji reprezentují. 

V typických obrazech z této periody se odehrávají fantaskní příběhy, v prostoru létají figury, květiny 
a nejrůznější neidentifikovatelné předměty. Vše provedené v patřičně jasných barvách a velice 
často na bílém pozadí, čímž obrazy mohou evokovat barevnou kresbu na papíře. Šedesátá léta byla 
ve světě spojována s hnutím nazvaným pop-art a československý přínos k němu měl za světovým 
proudem sice tradiční zpoždění, zato však v provedení Aleše Lamra přinesl velice autentické obrazy 
naplněné nápaditými tématy a téměř psychedelickou energií.

Přestože se ke každému světovému uměleckému proudu usilovně hledají (a tedy také vždy najdou) 
naše místní alternativy, československý pop-art ve skutečnosti nereprezentují žádní ilustrátoři, ani kres-
líři komiksů, ale je to pouze několik malířů v čele s Jiřím Sopkem a Alešem Lamrem.

Obrazy z tohoto období patří jednoznačně mezi nejvyhledávanější a nabízené dílo bylo vystaveno 
v Galerii Petr Žaloudek na výstavě „sedmdesátá léta“ 
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80. léta

TVRDOHLAVÍ
1987
Jiří David, Stanislav Diviš, Čestmír Suška, Stefan Milkov, Antonín Střížek, Martin Mainer, Michal Gabriel, 
František Skála, Jaroslav Róna, Petr Nikl, Aleš Najbrt

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

Jednotliví členové se stylově začlenili do aktuálního postmoderního proudu, nemanifestovali ale žádný 
společný program. Sergej Machonin v souvislosti s jejich první výstavou poznamenal: „Manifestuje [se] 
tu jediné, nikam se nezařazovat, nic nehlásat, nedat si v ničem poroučet.“ Rozdílná byla povahová i kulturní 
orientace jednotlivých členů, pojilo je ovšem společné ideové pojetí, přátelská atmosféra a tvůrčí energie, 
díky které se stali nejvýraznějším výtvarným fenoménem přelomu 80. a 90. let.
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66 RóNA JAROSLAV (1957)

Napoleon na Sicílii
2015
olej, plátno
71 × 60 cm
sign. PD Róna 15, na rubu Róna 15 VI.

95 000 Kč

prOVeNieNce

získáno z významné soukromé galerie

Celou umělcovu sochařskou tvorbu spojuje jistý prapodivný příběh, odkazující na archetypy 
a mytický kořen našeho vědomí. Róna nás provází tajuplnými světy, ve kterých žijí různorodí tvoro-
vé a tajemné bytosti. Námět chápe jako symbol a jako podobenství, tedy jako něco, co je v díle 
skryto, utajeno a je důležitější než to, co je viditelné. Umělcův expresivní symbolismus je prodchnut 
svérázným humorem a někdy mírně cynickou nadsázkou, které odlehčují tíživost pocitů kafkovské 
absurdity, ztracenosti a bloudění.

Rónovo ironické líčení blíže nespecifikovaných výjevů se na jedné straně dotýká „české grotesky“, 
která se pro mnohé české umělce od šedesátých let stala typická. Na straně druhé je pak jeho dílo 
spjato s odkazem velikána Franze Kafky, jehož dílo tak výrazně zasáhlo do vývoje světové kultury 
a jehož dědictví je stále živé.

Ivona Raimanová
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67 DAVID JIŘÍ (1956)

Vítězství bublin
1984
olej, plátno
120 × 100 cm
sign. na rubu Jiří David 1984

na rubu název díla autorem

120 000 Kč

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Národní galerie v Praze, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Moravská galerie v Brně, Muzeum 
umění Olomouc, Oblastní galerie v Liberci, Palais Liechtenstein, Vídeň, Rakousko; The Art Institute 
of Chicago, USA; Ludwig Museum, Budapešť, Maďarsko; Jack Tilton Gallery, New York, USA; 
soukromé sbírky v České republice a v zahraničí

Jiří David patří v rámci české výtvarné scény k nejznámějším. Je taky doposud jeden ze tří českých 
autorů v historii, kteří kdy úspěšně dražili svou práci ve světové prestižní aukční síni Sotheby´s v Londýně. 
Jeho dílo bez zábran opouští závětří výstavních síní a vstupuje do veřejného prostoru. Neobává 
se politického kontextu ani otázek reflektujících stav společnosti, neodmítá ironii, vícevýznamovost, 
antiestetičnost ani experiment. Snad každý si vybaví Davidovo zářící Srdce nad Pražským hradem 
nebo sérii fotografií Plačíčich politiků. Tvorba Jiřího Davida zahrnuje malbu, kresbu, objekty, instalaci, 
videoart, fotografii i esejistiku. Médium malby jej však provází kontinuálně od počátku po současnost. 
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68 DAVID JIŘÍ (1956)

Džungle – Pocta malíři Franzi Marcovi
1979
olej, plátno
100 × 207 cm
sign. PD J. David

95 000 Kč

PROVENIENCE

získáno od významného pražského sběratele umění

Jiří David patří k vůdčím postavám v utváření postmoderny v české kultuře v druhé polovině osm-
desátých let. Podobně jako jeho vrstevníci se zpočátku vyjadřoval v intencích neoexpresionismu, 
který prezentoval na neoficiálních výstavách Konfrontace (od r. 1984). Poté prošla jeho práce, stejně 
jako u řady jeho generačních spolupracovníků, proměnou a orientací na postmoderní zacházení 
s obrazem. Jeho malby byly tehdy blízké aktuální italské transavantgardě a německým divokým.

Jako základní vizuální informaci začal využívat znak, jenž někdy doprovázel i textem. Jeho díla, 
postavená na práci s barvou a občas i monochromně laděná, nesla jasné, dobře srozumitelné 
poselství. Významnou roli v jeho práci sehrává kresba, objekt, instalace a zejména fotografie. 
Davidovu různorodou uměleckou práci spojuje performativní přístup k tvorbě a zájem o paradox, 
přičemž umně osciluje mezi romanticky estetizujícím přístupem a racionálním odstupem.

Terezie Petišková
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69 MILKOV STEFAN (1955)

Signál
1991
bronzová plastika
v. 36 cm
sign. zespodu Milkov 91

přiložen autorský certifikát

120 000 Kč

PROVENIENCE

získáno z ateliéru autora 

Stefan Milkov patří k důležitým představitelům generace 80. let, která se do vývoje českého umění 
zapsala dnes už legendárními výstavami Konfrontace I–VI a vznikem skupiny Tvrdohlavých. Své cha-
rakteristické tvarosloví a typický rukopis rozvíjí od roku 1986 v tématech bájných a mytických postav, 
náboženské tematice a motivech rodiny. Přestože uplatňuje jasné postmoderní přístupy, nepopí-

rá respekt k evropskému modernímu sochařství, zejména 
k dílu italských umělců (Marino Marini či Giacomo Manzù) 
a k odkazu klasické sochařské tradice počínaje uměním 
starověkých soch. 

V jeho výtvarném jazyce se prolíná ironie, humor a parodie, 
které uzavírá do pevného rámce hieraticky statické figurativ-
nosti. Příkladem je socha Quo vadis? z roku 2013, která tech-
nicistním materiálem evokuje bytost z jiné planety, svět sci-fi 
a vizi budoucnosti. Na straně druhé nás vrací zpět k dávným 
kořenům křesťanské kultury a humanistické tradice, kterou 
čteme v odkazu k legendě o Sv. Krištofovi nesoucím na rámě 
malého Krista, stejně jako k legendě o Svatém Petrovi a jeho 
slovům „Quo vadis?“, tedy k otázce kterou si tak často klade 
i člověk dnešní vykořeněné doby. 
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PERFORMAřI
Milan Knižák, Petr Štembera, Jan Mlčoch, Jiří Kovanda
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70 KOVANDA JIŘÍ (1953)

Prázdniny
1986
tempera, kvaš, karton
62 × 45,5 cm
sign. na rubu J. Kovanda

na rubu název díla autorem

50 000 Kč

Hodnocení výtvarných umělců, 
narozených po roce 1950, kde  
se Jiří Kovanda umístil na prvním místě.

Jiří Kovanda patří dnes k nejznámějším českým konceptuálním umělcům a našim nejrespektovaněj-
ším osobnostem v zahraničí. Na tvůrčí dráhu nastoupil v počátcích 70. let akcemi a intervencemi 
ve veřejném prostoru, na které přizýval jen pár diváků. Zajímá jej především jednání jedince v rámci 
společnosti a překonání určité mentální překážky. Mezi nejznámější akce z poslední doby patří 
Líbání přes sklo v londýnské Tate Modern. 

Nepřehlédnutelný proud Kovandovy tvorby představují také 
úsporné objekty založené na vztahu materiálů. Zajímavé je také 
období přelomu 80. a 90. let, kdy v jeho díle převládly malované 
obrazy, kresby a koláže vymezující se k novým postmoderním 
tezím. Jiří Kovanda svými tvůrčími přístupy již řadu let ovlivňuje 
podobu naší umělecké scény a těší se respektu mladších gene-
rací umělců. 
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80. léta

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

Jarní koruna
2017
olej, plátno
100 × 135 cm
sign. na rubu Kokolia

180 000 Kč

PROVENIENCE

ziskáno od autora

STUDIUM

Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér Jana Smetany (1975–1981)

Střední uměleckoprůmyslová Uherské Hradiště (1971–1975)

OCENĚNÍ

V roce 2012 byl oceněn prestižní Cenou od Dalibora Chatrného

Držitel titulu Miss kompost ČR za rok 2007

V roce 1990 se stal prvním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Národní galerie v Praze, S. M. A. K., Ghent (Belgie), Albertina, Vídeň, Galerie hlavního města 
Prahy, Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, 
Východočeská galerie, Pardubice, Galerie Klatovy-Klenová, Alšova jihočeská galerie v Hluboké 
nad Vltavou, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Hradci Králové, 
Muzeum umění, Olomouc, Oblastní galerie v Liberci, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, 
soukromé sbírky v České republice a v zahraničí
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72 GABRIEL MICHAL (1960)

Cyklot IV
2008
bronzová plastika 1/5
v. 24,5 cm
sign. zespodu Gabriel 2008

70 000 Kč

PROVENIENCE

ziskáno od autora

REPRODUKOVÁNO

větší varianta v monografii Michal Gabriel, 2005, str. 129
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Narozen 25. 2. 1960 v Praze

1978–82 Střední uměleckoprůmyslová škola Praha

1980–87 Akademie výtvarných umění, Praha – obor sochařství

1987 zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví

1995 cena jindřicha chalupeckého

Od 1998 docentem na Fakultě výtvarných umění – Vysoké učení technické v Brně – vedoucím ateliéru 
figurativního sochařství

2001 habilitován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

ZAsTOUpeNÍ Ve sbÍrKách

Národní galerie v Praze; Alšova Jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Muzeum umění, Olomouc; 
Galerie moderního umění, Hradec Králové; soukromé sbírky doma i v zahraničí

Postmoderní výraz byl Michalu Gabrielovi vrozený jak v první spontánní fázi neoexpresionismu, tak v druhé 
eklektické fázi reflektovaného výrazu. Od počátku jeho umělecké činnosti jsme svědky poutavého vyprá-
vění příběhů specifickými prostředky sochařského jazyka. Fakt, že hlína, papír, dřevo, a široká škála dalších 
materiálů se mohou měnit v jeho rukou v citlivý a obsažný prostředek sdělování, měl pro Michala Gabriela 
fascinující kouzlo a určující vliv.

Zároveň se však výslovně distancuje od “bezmyšlenkovitého” výrazu spontánní modelací: “... tento materiál 
(papír, látka, dráty) mi nedovoluje to co hlína: nepracuje se s ním tak snadno a už před prací musím mít 
jasno a ne začít s tím, že to, co mi není jasné, nahradím modelací.”

V tvorbě od konce století vidíme u Michala Gabriela vyzrání všech dosavadních fází tvůrčí zkušenosti 
v organickou syntézu. Díla ukazují jistotu sochařského tvaru, který umí spolehlivě transformovat organické 
tvary květin i zvířat tak, že v napětí mezi skutečností a její sochařskou variantou vystoupí do popředí speci-
fika obou kontextů, čímž dochází k reflexi skutečnosti, že lidské poznávání je komplikované, nikdy nekončící 
dobrodružství. 
Ještě jeden důležitý rys sochaře Gabriela je třeba zmínit. Je to rys tvůrčí svobody, který jej podněcuje 
k inovacím a netradičním sochařským postupům. Na počátku to byl drát a papír, živá polychromie, skle-
něné aplikace, laminát, nalezené předměty, ořechové skořápky a mnoho dalších originálních materiálů 
a pracovních postupů. Mnohokrát se na výstavách objevily objekty, které připomínaly spíše instalace než 
sochy. Vždy však byly tyto výrazové prostředky a netradiční postupy ovládnuty pohledem sochaře, a to 
jest tvůrce, který, jak bývá zdůrazňováno, pracuje s reflexí vztahu lidského těla k okolí. Užití elektronických 
prvků v soše je umožněno vědomím, že lidské tělo ve svém vztahu k univerzu je prostředím, ve kterém jsou 
potenciálně obsaženy všechny možnosti.
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73 ČERNICKÝ JIŘÍ (1966)

Minimax
2004
asambláž, plast, textil, kov
80 × 127 cm
sign. na rubu J. Černický 2004

na rubu název díla autorem

170 000 Kč

STUDIUM

1993–1997 Akademie výtvarných umění v Praze 

1990–1993 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

OCENĚNÍ

1996 Sorosova cena, Praha

1998 Cena Jindřicha Chalupeckého, Praha

2007 48th October Salon Award, Bělehrad, Srbsko

„JE JASNÉ, ŽE NĚKTERÉ Z MÝCH 
SNAH MOHOU BÝT PŘITAŽENÉ 
ZA VLASY A JINAK TOMU ANI BÝT 
NEMŮŽE, PROTOŽE SVĚT UMĚNÍ 
SE MNOHDY VZPÍRÁ EXAKTNOSTI 
DOCÍLENÍ KÝŽENÉ TOUHY. JE TO 
VŠAK RAJCOVNÝ RISK, ZA KTERÝ 
JE NUTNÉ BRÁT ZODPOVĚDNOST, 
ŽE MU JEJ LECKDO VYČTE,“

JIŘÍ ČERNICKÝ



209209



210

Jiří Černický ve své tvorbě vychází ze zájmu o experiment a neustálé potřeby objevovat. Už z toho důvo-
du se nenechává limitovat určitým výtvarným médiem, ale s lehkostí obydluje prostory  intermediálního 
vyjádření.  Vedle obrazů, instalací, objektů, vizuální poezie, fotografie, videa či performance vytváří i zcela 
neobvyklé projekty. Před lety zaujal především počinem Slzy pro Etiopii (1993–94), kdy sbíral lidské slzy, které 
pak osobně vezl do etiopského kláštera.  Do povědomí se Černický zapsal také parafrázemi Munchova 
obrazu Křik, který převáděl jednak do média malby a jednak do trojrozměrných laminátových objektů – 
motoristických helem, z nichž vytvořil dnes již ikonickou instalaci První sériově vyráběná Schizofrenie (1998).
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Přestože Černický ve svém díle neopouští nadsázku a ironii (tetovaná jitrnice, skleněný jaderný výbuch, 
drogové nádobíčko z broušeného skla), jmenovatelem jeho projektů je tematická závažnost a sociální 
a politická angažovanost, kdy se nevyhýbá ani problémům globalizace, xenofobie či terorismu.

V obrazech z cyklu Minimax postavil do dialogu protichůdné principy – minimalismus a maximalismus, 
ticho a hluk, pohyb a klid, které zde utvářejí vzácnou jednotu. Když přistupujeme k obrazu, spatřujeme 
prázdné pole. Ovšem, když jej míjíme, objeví se na hraně obrazu vrstvy barevné hmoty a prutů a vláken,  
tedy jakési kumulace dynamických procesů, které ač skryty pod tichým povrchem malby mají svoji nezvra-
titelnou sílu.
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74 SKÁLA FRANTIŠEK (1956)

K. Decayův kodex
2006
objekt, kombinovaná technika, dřevo, kov, guma, trny, textil
140 × 32 × 28 cm
sign. na rubu František Skála

160 000 Kč

VYSTAVOVÁNO:

František Skála – Kai Decay Laris a jeho příběh, Galerie KAI – DE – KAI (Ivan Havlíček), Praha 2006

Tvrdohlaví po 20 letech, Galerie výtvarného umění, Ostrava, 2007

Tvrdohlaví (1. V Bratislave) Galerie Tranzit.sk, Bratislava, Slovensko, 2008

František Skála, Galerie města Plzně, Plzeň, 2011

František Skála, Muzeum, Muzeum umění Olomouc, 2012

foto: David Neff
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Narozen 7. 2. 1956 v Praze
1971–1975 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor řezbářství
1976–1982 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér TV a filmové grafiky
Od roku 1974 skutečným členem tajné organizace B.K.S.
Od roku 1985 Komturem řádu Zelené berušky
1987–1991 členem umělecké skupiny Tvrdohlaví

Od roku 1980 se kromě volné tvorby věnuje ilustrování dětských knih, za které získal mnohá ocenění. V roce 
1991 získal cenu jindřicha chalupeckého spojenou s tříměsíčním pobytem v Headlands Center for the 
Arts u San Francisca v USA a 1.Cenu Arte Giovane di Europa v italském Bolzanu. V roce 1993 reprezentoval 
Českou republiku na 45. bienále v Benátkách, kde vystavil kresby a objekty z 850 km dlouhé pěší poutě 
do Itálie. Od roku 1992 postupně pracuje na vytváření interiérů Paláce Akropolis v Praze. Hraje a zpívá 
v Malém tanečním orchestru Univerzal Praha a skupině Finský barok. Je členem divadla Sklep a vokálně 
pantomimického tria Tros Sketos. Koncem roku 2004 se veřejnosti představil dosud největší výstavou své 
tvorby nazvanou Skála v Rudolfinu, kterou navštívilo přes 40 tisíc návštěvníků a stala se výstavou roku. 
V roce 2010 obdržel Státní Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění. Nyní probíhá 
jeho velká výstava ve Valdštejnské jízdárně, kde představuje svá díla od roku 2004. Jeho dílo je zastoupeno 
v mnoha sbírkách doma i v zahraničí.

sAmOsTATNé VýsTAVy – Výběr

František Skála – obrazy a plastiky, Ústav makromolekulární chemie, Praha, 1986

František Skála jr.– Staré a nové práce, GHMP,Dům U Kamenného zvonu, Praha, 1992

Headlandseeheads, Southern Exposure, San Francisco, USA, 1993

La Biennale di Venezia (XIV. Esposizione internazionale d árte),Benátky Itálie, 1993

František Skála jr. – Výlohy, Window Gallery, The British Council, Praha, 1995

František Skála jr., Galerie Portikus, Frankfurt n/M, Německo, 1996

František Skála, Czech Centre London, Velká Británie, 2000

Božské substance, Galerie Litera, Praha, 2001

Karlínská kaple, Galerie Litera, Praha, 2003

Skála v Rudolfinu, Galerie Rudolfinum, Praha, 2004

Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov, 2004

Skála v Morgalu, Moravská galerie, Brno, 2004

František Skála – K. Decay Laris a jeho příběh, Galerie Kai de Kai, Praha, 2006

Skutečný příběh Cílka a Lídy, České centrum Tokio, Japonsko; Bratislava, SR; Vídeň, Rakousko, 2007

František Skála – „Korpersprache“, Galerie Atrium ed Arte, Vídeň, Rakousko, 2007

František Skála – Ceciĺ s Quest, České centrum New york, USA, 2009

František Skála – Zájmová činnost, Galeri Navrátil, Praha, 2010

František Skála – Zátiší z atelieru, Atelier Josefa Sudka, Praha, 2010

František Skála – Ceciĺ s Quest, Belgian Comic Strip Center, Brusel, 2010

František Skála – Rock aid, České centrum Brusel, Belgie, 2010

František Skála – Práce z 80. A 90. Let, Galerie U Betlémské kaple, Praha, 2010
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Tablets – OK Harris Gallery New york, 2011

František Skála – Muzeum,Muzeum moderního umění, Olomouc, 2012

František Skála – Headlands, země hlav, Galerie ve Smečkách, Praha, 2012

František Skála – Září, Galerie V. Špály, Praha, 2012

František Skála – NIMBUS, Galerie umění Karlovy Vary, Becherova vila, 2013

František Skála – Cesty, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2013

František Skála – LOBBy, Galerie Navrátil, Praha, 2014

František Skála – Expo, Východočeská galerie v Pardubicích, 2014

František Skála – TRIBAL, Fait Gallery, Brno, 2015

František Skála – Jízdárna, NG, Valdštejnská jízdárna, Praha, 2017

KOLeKTiVNÍ VýsTAVy – Výběr

TVRDOHLAVí I., Lidový dům, Praha, 1987

BIAF, Barcelona, Španělsko, 1990

TVRDOHLAVí, Arhus, Dánsko; Rennes, Francie, 1990

TVRDOHLAVí III., GHMP, Městská knihovna, Praha, 1991

Laureáti Ceny J. Chalupeckého, Špálova galerie, Praha, 1992

ZAsTOUpeNÍ Ve sbÍrKách

Uměleckoprůmyslové muzeum; Moravská galerie, Brno; Národní galerie, Praha; Středočeská galerie, 
Praha; Muzeum výtvarných umění, Olomouc; Museum of Contemporary Arts, Sydney, Austrálie; 
Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice; Galerie Benedikta Rejta, Louny; Oblastní galerie, 
Liberci; Galerie Klatovy – Klenová; Východočeská galerie v Pardubicích; Fait Gallery, a.s., Brno; PROARTE, 
uzavřený investiční fond; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie hlavního města Prahy; 
Galerie umění Roudnice a v mnoha soukromých sbírkách

ArchiTeKTONicKé reALiZAce

Design interiérů Paláce Akropolis, Praha, 1993–2009

Rajská zahrada, Sluňákov-Horka n/M u Olomouce, 2013–2014

OceNěNÍ – Výběr

cena jindřicha chalupeckého, praha, 1991

1. cena Arte Giovane di Europa, Bolzano, Itálie, 1991

Cena „Interir roku 96“, 1996

Certificate of Honour for Illustration, IBBy, Basilej, Švýcarsko, 2002

Zlaté jablko BIB, cena Bienále ilustrací Bratislava, 2009

Certificate of Honour for Illustration, IBBy, Santiago de Compostela, Španělsko, 2010

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění, Praha, 2010
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75 SION ZBYŠEK (1937)

Veselá hlava
1971–1972
akryl, tempera, deska
80 × 62,5 cm
sign. PD Sion 71-72

na rubu autorský štítek s popisem

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

180 000 Kč

PROVENIENCE:

ze sbírky význačného českého sběratele

Posuzovaný obraz „Veselá hlava“ je originálním, výrazově silným a typicky groteskně vyostřeným 
dílem Zbyška Siona, jednoho z průkopníků informelní malby v Čechách a významného představitele 
hnutí nové figurace. Jeho tvorba představovala, zvláště v šedesátých a sedmdesátých letech, nej-
radikálnější vyústění tehdejších aktuálních tendencí a přirozeně se vřadila do evropských souvislostí.

V autorových pracích raných šedesátých let se s velkou citovou angažovaností střetávaly konkrét-
ní prvky (syntetické laky, textilie, písky, plechy) s bohatě hnětenou malířskou hmotou, prozrazující 
expresivní charakter Sionova talentu. Tato hmota byla obdařena velkou, robustní silou a její hybnost 
předznamenávaly již malířovy rané figurální práce z let 1958–1959, zejména na téma hlav. Obliba 
tohoto motivu, jaksi přirozeně nadaného rysem monumentality, pak přechází do následného obdo-
bí figurální grotesky. Od obrazu „Švarný Moloch“ (1963–1965, email a olej, plátno) vede přímá vývo-
jová cesta k „Hlavě Medúsy“ (1966, email a olej, plátno), „Portrétu slečny D.“ (1968, tempera, papír, 
plátno) až k námi posuzované „Veselé hlavě“.

Obraz „Veselá hlava“ je brilantním ztělesněním Sionova groteskního sarkasmu. Výraz, který si autor 
zvolil, byl reakcí na prožívanou absurditu, vyústěním existenciální úzkosti člověka schopného vidět 
až příliš ostře, člověka sevřeného realitou, s níž nemá chuť se jednoduše ztotožnit. Malíř zde využívá 
typického mozaikovitého členění plochy, které objevil zcela náhodně při práci s novou technikou 
akrylu v roce 1967. Tato forma, evokující až princip rozpadu, umocňuje naléhavost autorova mora-
listně zacíleného sdělení.
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76 SION ZByŠEK (1937)

Modrý rastr
1995
akyl na sololitu
160 × 123 cm
signováno a datováno PD Z.Sion 95

popsáno autorem na rubu

230 000 Kč

prOVeNieNce

získáno z významné soukromé galerie

VysTAVeNO

na retrospektivě v roce 1996 v Galerii Rudolfinum

pUbLiKOVáNO

v katalogu výstavy

Prezident Václav Havel na výstavě 
Zbyška Siona, Rudolfinum, 1996
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POST-WAR & CONTEMPORARY ART

po roce 2000

ČESKÁ A SLOVENSKÁ TVORBA PO ROCE 2000 

Krištov Kyntera, David Saudek, Juraj Kollár, Miroslav Moucha, Petr Pastrňák
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77 KINTERA KRIŠTOF (1966)

Bez názvu
akryl, spreje, překližka
60 × 152 cm
neznačeno

30 000 Kč

PROVENIENCE

významná sbírka moderního umění Praha
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78 SAUDEK DAVID (1966)

Cesta do pravěku (Z cyklu Praga aeterna)
2017
kombinovaná technika, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu David Saudek 2017

na rubu název díla autorem

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

45 000 Kč

Posuzovaný obraz „Cesta do pravěku (Z cyklu Praga aeterna)“ je autentickým, reprezentativním 
a kvalitním dílem Davida Saudka, pozoruhodné umělecké osobnosti silné tvůrčí generace, která 
na kulturní scénu nastoupila v devadesátých letech. Již během studií na Akademii výtvarných 
umění v Praze (1991–1997), kde prošel Ateliérem sochařství prof. Stanislava Kolíbala a Ateliérem 
nových médií prof. Michaela Bielického (tam působil i jako asistent), se vyprofiloval jako autor 
schopný rozvíjet svůj umělecký projev v širším spektru výrazových prostředků. Jeho tvůrčí počátky 
byly spjaty s gestickou malbou. Následně se hlavní těžiště jeho tvorby přeneslo do oblasti nových 
médií (video art, video instalace) a filmu, v níž byl několikrát významně oceněn. Postupně získala 
v jeho díle dominantní postavení malba. Výsledkem jeho konceptuálních úvah se staly obrazy, které 
vynikají koncentrovaností formy a přitom zachovávají vícevrstevnatost obsahu.

David Saudek je svými díly zastoupen např. ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie Klatovy 
/ Klenová, Galerie umění Karlovy Vary, Gilbert and Lila Silverman Foundation, USA, sbírce Jany 
a Milana Jelínkových, Švýcarsko a v řadě dalších soukromých sbírek u nás a v zahraničí.

Posuzované dílo „Cesta do pravěku“ představuje autorovu reprezentativní práci z cyklu „Praga 
aeterna“ [Věčná Praha]. Obrazově zachycuje schopnost mysli být na více místech současně. Malíř 
zde vyvolává dojem jakéhosi „déjà vu“, kdy prožitek důvěrné známosti je doprovázen pocitem 
něčeho zvláštního, tajemného a neobvyklého. Ustavuje „magická“ a někdy až téměř surreálná 
spojení. Hlavními hrdiny ztvárněné scény s nepřehlédnutelnou siluetou Hradčan je pětice chlapců, 
jakýchsi „Rychlých Šípů“, kteří se plaví po řece vstříc minulým časům. Na pražském nábřeží nacházejí 
tělo gigantického Triceratopse, zkoumají ho a obdivují. Velmi jemnou, dobrodružně-hravou formou 
tu David Saudek zachycuje poetický posun na horizontu událostí.
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79 KOLLÁR JURAJ (1981)

Early Evening
2016
olej, asambláž, koláž, plátno
170 × 230 cm
sign. na rubu Kollár, na štítku Kollár

na rubu štítek s názvem díla

230 000 Kč

Maliar Juraj Kollár nie je priaznivcom prvoplánového experimentovania. Z hľadiska námetov 
sa pohybuje na „území“ klasických žánrov – krajina, mesto, portréty, detaily urbánneho prostredia, 
(ne)miesta ľudskej (ne)prítomnosti. Kollár je predovšetkým zrelým umelcom, ktorý dôsledne a kon-
tinuálne skúma možnosti maliarskeho média, overuje jeho nosnosť. Raster a rozostretie sú dve 
významové polarity, ktoré sa mi spájajú z jeho aktuálnou tvorbou.Racionálny princíp viažuci sa ku 
konštruktívnemu úsiliu výstavby obrazu je „spochybňovaný“ optickým zahmlievaním, zneisťovaním, 
narúšaním jasne rozpoznateľného predmetu. Mimeticky formulovaný objekt je nahradený vecno-
sťou. Gesto, snímanie, vtláčanie, optické chvenie či indexové znaky predmetov budujú štruktúru 
maľby, ktorá je vždy zároveň interpretáciou východiskovej „skice“ vo forme fotografického záberu.

Krajinomaľba, perforovaná štruktúrou pletiva, ktoré Kollár začleňuje do obrazu, sa opticky i hapticky 
rozbíja do množstva pastóznych plôšok. Akýsi reverzibilný divizionizmus (fr. diviser – deliť, oddeliť) roz-
vibruje plochu, ktorá nie je podriadená ani tak fyziologickým danostiam oka ako skôr „mozaikovo“ 
štruktúrovanej mriežke. Ortogonálny raster relativizuje pohľad von – do krajiny a navracia ho k obra-
zu – ploche, fragmentarizujúcej skutočnosť, s cieľom jej lepšieho uvedomenia. Vizuálna stránka 
obohatená o kvality hmoty (materiálu) podnecuje k úvahe, že pre autora je dôležité predovšetkým 
nachádzanie abstraktných princípov v spôsobe nazerania na reálne viditeľný svet. Kollárov maliar-
sky spôsob vyjadrenia je redefiníciou zaužívaného pohľadu. Je analytickým, vecným štruktúrovaním 
skutočnosti z cieľom odhaliť jej nehmotnú podstatu.

@artycok.tv – Současné umění online
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80 MOUCHA MIROSLAV (1942)

Růžová stodola
2003
olej, plátno
60 × 57 cm
sign. na rubu Moucha 2003

na rubu popis autorem

90 000 Kč

Miloslav Moucha je český umělec známý především v zahraničí. Je autodidakt hrdě se hlásící k této 
skutečnosti. V roce 1968 emigroval do Francie a již o šest let později v roce 1974 byl jmenován profe-
sorem na École des Beaux Arts Besancon. Od roku 1990 žije a tvoří střídavě ve Francii a České repub-
lice. Ve své tvorbě od počátků pracuje se symboly. V juveniliích lze zaslechnout symbolistní ozvěny 
Jana Zrzavého, Aléna Diviše, panoptikálního Alfreda Kubina a také symbolistní preislerovské krajiny.

V 80. letech jej zaujal na čas koncept. Po té, co konceptuální umění nahlédl překonaným spíše již 
diktátem, nežli autentickou výpovědí, vrátil se „zpět” ke klasické malbě. Mouchovo postkonceptuál-
ní malířské období začíná geometrickými formami. Čisté geometrické útvary hovoří samy za sebe. 
Jsou také nositeli významů, které jsou s nimi spjaty, a pocitově samozřejmě srozumitelné: kruh, elipsa, 
čtverec, obdélník, přímka, linie.

Moucha je hledač smyslu, a emblematickým výrazem tohoto jeho hledání jsou velkoformátové 
kompozice, inspirované sv. Janem Evangelistou a knihou o Stvoření, Berešit, které se datují od 80. let 
dál. Dílo Stvoření je hluboké tajemství, kterému není možno porozumět, a o tom tajemství a pokoře 
jsou vlastně všechny Mouchovy obrazy. Mouchův odklon od čistých minimalisticky symbolistních 
obrazů rodu Malevičova ke krajinám blížícím se „realitě” je třeba chápat jako odklon výrazový, nikoli 
vnitřně obsahový.

Moucha se tu pohybuje mezi abstrakcí a skutečností, tu více tady, tu více tam. Skutečnost Mouchova 
je z rodu vnitřní skutečnosti šímovské tradice, oproti jemnohmotnému Šímovi je Moucha na svých 
obrazech výrazem více člověčí, zemitější, smyslový, a v barvách mouchovsky vášnivý. Přesto se stále 
táže a řeší s hlubokou vážností a pokorou.

Lucie Šiklová
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81 PASTRŇÁK PETR (1962)

Bez názvu
2000
akryl, plátno
70 × 165 cm
sign. na rubu Pastrňák 2000

40 000 Kč

PROVENIENCE

získáno z významné pražské galerie

Petr Pastrňák patří mezi zásadní osobnosti našich současníků. Jeho s nezvyklou lehkostí provedené 
malby jsou nabity energií a přes viditelnou expresivitu projevu působí i velmi meditativně. Geniálně 
zvolená hra měkkých odstínů a lehkost pulzující malby v nabízeném díle dokladuje nejen autorovu 
virtuozitu, ale nechá tušit i jeho vztah a respekt ke kráse i moci přírody.

Velmi trefným zhodnocením umělcovy tvroby bylo uvodní slovo Martina Dostála, z něhož jsme 
si vypůjčili následující část: „Bylo by ale mylné se domnívat, že Pastrňákovy obrazy vznikají jen tak, 
lehce či nahodile, přestože jejich vizuální průzračnost a suverénní estetická gestičnost může k tomu-
to dojmu svádět. Své obrazy ale nemaluje ani těžce, nejsou programově komponovány, nepředchá-
zejí jim studie, kresby, komplikovaná sdělení. Pastrňákovy obrazy se objevují samozřejmě, v prostoru 
existence, do které se malíř dostal a dostává, v přesném ale neohraničitelném poli, otevřeném 
vlastnímu prožitku života a dohledávání jeho smyslu. 

Petr Pastrňák sám napsal, že mu připadá, že jeho obrazy tvoří jakýsi deník. Deník nejen ve smyslu 
námětů, kde vedle čirých abstrakcí přechází do seriálních razítkových otisků, do krajin lesů či čes-
kých lineárních panoramat, do zátiší s akvarijními rybičkami, do svatých obrázků Madon či Buddhy, 
do portrétů neznámých i známých lidí, do aktů, do motýlů…, ale také jako deníkový záznam vlastní 
fyzické energie, vlastního rozpoložení, jehož jedinou stopou je pouhý obrazový záznam. Umělec jako 
takový je totiž bezcenný, příběh jeho života, jakkoliv může být zajímavý, nostalgický, tragický, šťastný 
i nicotný je totiž nepřenosný, ostatně jako jakýkoliv jiný život. Petr svými obrazy možná sděluje tuto 
zkušenost podstatného.“
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„Moravští Beach Boys”
Aukcionář, galerista a stále ještě aktivní hudebník Jiří Rybář Vás zve v pátek 26. 5. 2017  

ve 20:20 hodin k televizním přijímačům, programu ČT Art, ke zhlédnutí záznamu koncertu 
k 55. výročí založení jeho rockové/beatové skupiny SYNKOPY 61.

Nebo navštivte v pátek 26. 5. 2017 ve 20:00 hodin TOPIČŮV SALON, Praha 1, Národní tř. 9. 
a společně na velkoplošné projekci s námi zhlédnete televizní záznam při sklence 

dobrého moravského vína.

Předcházet tomu bude komentovaná prohlídka nejnovější aukční nabídky  
„POST & CONTEMPORARY ART“, která začne již v 19:00 hodin.

Aukce se koná ve středu 7. 6. 2017 od 18:30 hodin.

Srdečně zve Jiří Rybář a společnost 1. Art Consulting CZ – Topičův salon Praha.



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.

Registrujte se do aukce nejpozději den před začátkem aukce, abyste 
mohli být řádně schváleni. Děkujeme!

http://acb.livebid.cz

powered by
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WWW.TISKNU-ART.CZ
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.

# TISKNEME
VELKÉ A STŘEDNÍ FORMÁTY
FOTOGRAFIE
REPRODUKCE OBRAZŮ

AUTORSKÉ TISKY
KAŠÍRUJEME
NAPÍNÁME NA RÁMY
RÁMUJEME
DIGITALIZUJEME OBRAZY 
A FOTOGRAFIE
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iNdex

AUTOr sTr.
Bauch Jan 16
Bělocvětov Andrej 32
Beneš Vlastimil 44
Boudník Vladimír 96, 110
Černický Jiří  208
David Jiří 186, 188
Dobeš Milan 168
Dokoupil Jiri Georg 164, 166
Fibichová Zdena 74
Filko Stano 170
Gabriel Michal 204
Grygar Milan 128, 132, 134
Hilmar Jiří 162
Hoffmeister Adolf 22
Istler Josef 106, 112
Janeček Ota 54
Jetelová Magdalena 158
Jíra Josef 64
John Jiří 82
Kintera Krištof 222
Kokolia Vladimír 200
Kolář Jiří 104
Kolářová Běla 122
Kollár Juraj 226
Komárek Vladimír 66
Kopecký Bohdan 46
Kotík Jan 100, 116
Kotík Pravoslav 14
Kovanda Jiří 196
Kubíček Jan 142, 148
Kučerová Alena 90
Kyncl František 154, 156
Lamr Aleš 180
Lehoučka Josef 48
Liesler Josef 60
Linhart Kamil 26, 30
Malich Karel 50, 136, 138
Matal Bohumír 40
Mautnerová Pavla 120
Milkov Stefan 192
Mirvald Vladislav 150, 152
Moucha Miroslav 230
Načeradský Jiří 174, 176
Pastrňák Petr 232
Picasso Pablo 68
Podrabský Josef 24
Rajlich Tomas (Tomáš) 140
Róna Jaroslav 184
Saudek David 224
Sion Zbyšek 216, 218
Skála František 212
Slavík Otakar 144
Smetana Jan 56
Smutný Oldřich 84
Sopko Jiří 178
Sýkora Zdeněk 42
Szobel Géza 38
Šimotová Adriena 86
Tikal Václav 36
Troup Miloslav 18
Váchal Josef 12
Válová Květa 76
Valter Karel 62
Vohrabal Josef 34
Zívr Ladislav 114
Zoubek Olbram 78

text: Hana Rybářová, archiv
foto: Ondřej Krchňák, archiv
grafika: Martin Krajíček






