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

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

Praha 1, topičův salon, Národní třída 9
16. 3. – 26. 3. 2017  (10.00 – 18.00 hod. denně, včetně víkendů i svátků)

v případě zájmu je možná i večerní privátní prohlídka, od 18.00 – 21.00 hod. 
Nutno objednat minimálně 24 hodin předem na telefonu 603 42 49 13.

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

registrace účastníků aukce 26. 3. 2017 začíná od 12:30 hod.

Aukce / Auction
Proběhne v neděli 26. 3. 2017 ve 13.30 hod., topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9.

Will take place on march 26, 2017 at 1.30 p.m. in the topičův salon, Praha 1, 
Národní třída 9.

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

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

www.acb.cz

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

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

 � krátkodobá nakládka a vykládka obrazů je možná na chodníku 
před vchodem do topičova salonu
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Aukční řád
1.  tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. Art coNsultiNg 

BrNo cZ, s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárod-
ních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou pří-
stupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 
1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., se sídlem lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČo 60715 553, která provádí dražbu 
na žádost vlastníků dražených předmětů: 26. 3. 2017 ve 13.30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. tento 
aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho 
dodržovat. celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. Art 
coNsultiNg BrNo cZ, s.r.o. v topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.

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

 Za příhozy se přitom považuje:

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

 o pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

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

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

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

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

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

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

of auction by the salesroom 1.Art consulting Brno cZ, s.r.o. Auctions organised according to 
these auction regulations are organised according to international customs v relating art trade 
and are in compliance with the percepts of law of czech republic. Auctions are accessible only 
to the clients of the salesroom and with the permission of the salesroom also to other persons. 
By the salesroom the company 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s. r.o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, 
iČo 60715 553 is to be understood. the company 1. Art consulting Brno cZ, spol. s r. o., lerchova 
299/7, 602 00 Brno, identification number (iČo): 60715553 organises, on request of owners of things 
offered for public sale, an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. Praha 
on March 26, 2017 at 1.30 p. m. these auction regulations are compulsory for all the persons 
participating in the auction, and by participating the persons are committing to upholding them. 
the complete set of auction regulations is available at the exhibition of the offered artworks 
in the office of the company 1. Art coNsultiNg BrNo in topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.

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

 individual bids are as follows:

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

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

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

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

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

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

in this auction
 – he/she will define things to be auctioned for him/her by the 1st Ac company
 – he/she will set up the upper limit of bidding for each item required
 –  basing on a written agreement, the bidder can also participate in the auction by-phone
 
5.  sold works of art will be handed over to bidder immediately after the payment in the auction hall or on 

the base of a „Confirmation about the payment of auction price“ in galleries of the firm 1st Art consulting 
in Prague 1, Národní třída 9 or 1st Art consulting in Brno, malinovského nám. 2 within 10 days after the 
auction at the latest.

6.  Auction company are not responsible for print mistakes and colour anomaly in the catalogue.
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exkluZivNí výBěr 
výtvArNÉho uměNí

Aukce topičův salon Praha



14

1.

Berchem Nicolaes (1620–1683)

Pastorale
17. stol.
olej, dřevěná deska, parketáž
75 × 110 cm
sign. ld Berchem

vyvolávací cena: 650 000 Kč

První údaj, který existuje o holandském malí-
ři Nicolaesu Berchemovi, pochází z října 
1620, kdy byl pokřtěn v haarlemu. svoje 
malířské vzdělání započal v haarlemu, kdy 
ve věku čtrnácti let vstoupil do malířské 
dílny svého otce Pietera claesze. 

své příjmení Berchem získal při studiích 
v dílně Jana van goyena a později 
cornelise van Poelenburgha. v jejich 
dílnách se důkladně seznámil se stylem 
holandských krajinářů a stal se členem 
skupiny malířů, kteří malovali převážně 

italské krajiny v teplém jižním slunci, jež byly v té době v holandsku velmi žádané. Je zají-
mavostí, že i když Berchemovy krajiny byly holandskými zákazníky velmi obdivované, 
není jisté, zda Berchem kdy vůbec v itálii pobýval nebo zda své obrazy namaloval podle 
obrazů malířů, kteří opravdu itálii navštívili. 

ve věku padesáti sedmi let se Berchem usadil v Amsterdamu, kde až do své smrti malo-
val italské krajiny. Byl pohřben 23. února 1683 v Amsterdamu. Za svůj život vytvořil více než 
osm stovek obrazů a více než padesát leptů.

Martina Glenn, Artmuzeum.cz

hOLANdSKý MISTR 
ITALSKé KRAJINy
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2.

Kupka František (1871–1957)

Jupiter v Olympii
kol. 1909
olej, tuš, plátno
60 × 81 cm (49 × 66 cm)
sign. Pd kupka

odborná expertiza: Phdr. karel srp

konzultováno: ing. vladimír lekeš

vyvolávací cena: 7 000 000 Kč

Obraz v pracovně posledního majitele díla.

V dUChU ANTICKé 
MyTOLOGIE
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Nově objevenou kupkovu práci lze označit za důležité obohacení v poznání jeho tvorby 
před rokem 1910, kdy se soustavně věnoval antické mytologii, zejména v mnoha dopro-
vodných ilustracích. mezi jedny z jeho prvořadých úkolů náležely efektní kresby k sedmi 
divům světa, vřazované do let 1905–1906. Nalezneme mezi nimi i dvě přípravné kresby 
k diově soše v olympii, na nichž je již nápis Jupiter olympien (obě měl ve své sbírce 
Jindřich Waldes, viz vyobrazení 222 a 223 v katalogu kupka – Waldes, malíř a jeho sběra-
tel, Praha 1999). tyto kresby byly přípravné studie k souboru obrazů, jenž zamýšlel kupka 
uskutečnit, avšak dodnes je znám pouze fragmentárně. 

Pro čtyři z těchto obrazů zvolil kupka černobílou techniku chiaroscuro, ve které mohl 
vystupňovat kontrast světlé a temné (diova socha v olympii, maják na ostrově Faru, 
Artemidin chrám v efesu, mausoleum v halikarnasu), tři obrazy se souboru největších 
divů světa jsou barevné (rhodský kolos, egyptské pyramidy, visuté zahrady semiradiny). 
rozlišení, proč některý obraz kupka provedl jen černobíle a jiný zase barevně vyplývá 
z jeho celoživotního postoje, který se mnohokráte projevil v jeho tvorbě, a příležitostně 
jej komentoval rovněž v dopisech: tvrdil, že někdy má prvotně vidění pouze černobílé, 
a teprve následně nastupují barvy. toto černobílé vidění mělo u Jupitera v olympii zvlášt-
ní hodnotu, neboť zachycuje vnitřní prostor, o němž se lze domnívat, že tonul v šedi, že do 
jeho bílého interiéru pronikalo světlo. 

Je zřetelný rozdíl mezi touto černobílou prací a ostatními černobílými ze souboru sedm 
divů světa, které zachycovaly naopak exteriér staveb. soubor s velkou pravděpodobností 
kupka provedl v roce 1909 a lze jej považovat za jeden ze závěrečných v jeho dlouhodo-
bém zájmu o starověk. Práce z let 1906–1909 týkající se starověku nejsou autorem nijak 
časově upřesněné. kupka studoval originály v evropských muzeích, snažil se o jejich 
pečlivou historickou rekonstrukci, která by však nebyla na úkor uměleckého zpracování. 
kupkovým písmem je i nápis tužkou pod signaturou. Jedno z razítek na zadní straně patří 
obchodu s malířskými potřebami sennelier.

Prvým majitelem této práce byl botanik robert ronald gosselin (1854–1925), jemuž ji dal 
nejspíše kupka darem. ronald gosselin byl přední expert na kaktusy a exotické rostliny. 
Jedna z nich byla i podle něj pojmenovaná. ostatně kupka je před kaktusy v jižní Francii 
několikráte vyfotografován.

kupkova historizující práce pohledu do diova chrámu je neobyčejně živá. kupka 
u návratů do starověku u svých současníků dokázal vyvolat zdání, že přihlížejí dění, které 
se odehrává přímo před nimi. Není jasné, co převedením sedmi divů světa na plátno 
přesně kupka zamýšlel, lze se však domnívat, že chtěl obrazy jako cyklus samostatně 
vystavit i vydat jako knižní soubor.

lze říci, že soubor sedmi divů světa by mohl uzavírat kupkův zájem o starověk.

PhDr. Karel Srp
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3.

Špillar Karel (1871–1939)

Zasněná dívka
kvaš, barevné křídy, karton
71 × 36 cm
sign. Pd k. Špillar

vyvolávací cena: 55 000 Kč

Byl žákem pražské uměleckoprůmyslové 
školy v ateliéru pro dekorativní malbu 
vedeným Františkem Ženíškem. od roku 
1913 působil na této škole jako učitel kresby 
aktu, roku 1925 zde byl jmenován pro-
fesorem. Patřil ke členům spolku výtvar-
ných umělců mánes. v roce 1902 odešel 
do Francie, žil v Paříži a často navštěvoval 
Normandii. seznámil se s pracemi francouz-
ských malířů, především ho ovlivnila tvor-
ba Pierra Puvise de chavannes. do vlasti 
se vrátil v roce 1908. Nejznámějším dílem 
z doby po návratu je návrh pro figurální 
mozaiku hold Praze na průčelí obecního 
domu v Praze z roku 1909.

NA PRINCIPECh 
SyMBOLISTNÍ 
dEKORATIVNOSTI
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4.

Bukovac Vlaho (1855–1922) 

Ženský akt
1897
olej, plátno 
38 × 52 cm
sign. ld vlaho Bukovac Zagreb 1897

uvedeno:
 � v soupisu díla č. 530. a

vyvolávací cena: 1 200 000 Kč

Bukovac se v 90. letech stal ústřední osobností kulturního života města Záhřebu a neo-
ficiálním učitelem mladé generace umělců. se vznikem secesionistické společnosti 

chorvatských umělců v roce 1897 došlo 
k roztržce mezi Bukovacem a staršími repre-
zentanty záhřebského kulturního života. 
Čtyři roky strávil v ústraní svého rodného 
města a pak se rozhodl chorvatsko opustit. 
krátce žil s rodinou ve vídni, koncem roku 
1903 pak byl jmenován mimořádným pro-
fesorem na pražské akademii. Jeho žáky 
byli mimo jiné Bohumil kubišta, emil Filla, 
václav Špála, Antonín Procházka, o pár let 
později také Josef Šíma.

„stejně jako byl prvním, kdo seznámil 
Záhřeb s duchem francouzského umění, 
byl také prvním, kdo do Prahy přinesl poin-
tilismus,“ charakterizuje Bukovacovu praž-
skou etapu vera kružić uchytil. Jde u něj 
ovšem víc o podobnost formy než o sdílení 
východisek se signakem či seuratem.

Dobová fotografie z malířova atelieru v Zagrebu.

VýZNAMNý ChORVATSKý 
IMPRESIONISTA
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5.

Mucha Alfons (1860–1939)

Krojovaná dívka s košíkem ovoce
pastel, tuš, karton
36 × 34 cm
sign. Pd mucha (s nečitelnou datací)

vyvolávací cena: 180 000 Kč

Z vybraných srovnávacích materiálů je patrné, že postava dívky v kroji byla muchovým 
častým námětem. Začala se v jeho díle objevovat už v pařížských časech jako vzpomínka 
na domov. Potom se oděv pomalu měnil v balkánský kroj – to jak pracoval na dekoracích 
pavilonu Bosny a hercegoviny v letech 1899–1900.

od roku 1910 při práci na slovanské epopeji si od vyčerpávající práce na obřích plátnech 
občas odpočíval imtimními obrázky jednotlivých modelů.

Pokud čteme datování jako 1934 je to logické. to byla léta kdy se s trochou sentimentu 
vracel do mládí. mucha byl vynikající kreslíř, o čemž svědčí i námi posuzovaná kresba. tvář 

dívky napovídá, že mu šlo o vystižení konkrét-
ního modelu. s trochou licence si dovoluji 
předpokládat, že kresba vznikla na objed-
návku jako portrét konkrétního modelu.

Pro muchu jsou typické detaily – suverénně 
malované ruce, zdobné rukávce i uvázání 
šátku. také barevné řešení je „muchovské“. 
střídmá barevnost v jemných odstínech 
dokáže rozsvítit tužkovou kresbu s naprostou 
jistotou.

Podle mého názoru je posuzovaná práce 
dívka v kroji s mísou ovoce a růžemi (tužka, 
barevné tužky, papír 351 × 344 mm výřez 
pasparty) autentickou prací Alfonse muchy 
a její styl i kvalita odpovídá datování 
do počátku třicátých let.

Jana Orlíková

SVěTOVě PROSLULý 
MALÍř SECESE
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6.

Monsted Peder Mork (1859–1941)

Krajinné zátiší na řece
1911
olej, plátno
120 × 200 cm
sign. ld P. monsted 1911

provenience:
 � soukromá sbírka východní čechy

vyvolávací cena: 85 000 Kč

Prohlížet si monstedovy obrazy je silný zážitek. Jsou fascinující, dokonale realistické, 
detailně propracované a navozují pohodovou atmosféru přírody i života lidí na venkově 
v souladu s přírodou.

Při pohledu na zahrádku či břehy řeky se dají poznat jednotlivé druhy květin, stejně tak 
druhy stromů i kamenů. krásná je hra světel a stínů v krajině, vše jako živé, řekla bych živěj-
ší než fotografie, která zachytí jen okamžik, zatímco v obraze je zachycen delší časový 
úsek. Nevím, jak bych tento pocit správně vyjádřila – je v něm zachycena doba, po kte-
rou byl obraz malován a kdy byl malován. obdivuhodný je i široký výběr námětů nejen 
krajin, ale i ze „života na zápraží” – tyto obrazy mě velice zaujaly – navozují pohodu a klid 
a tak trochu jsou pro dnešní dobu i k zamyšlení.

kolik skic a tahů štětcem představuje jeden obraz, si nedovedu ani představit. Jak dlouho 
trvalo malíři namalování jednoho obrazu? A jak se „vtěsnalo” tolik obrazů do jednoho 
lidského života, i když byl dlouhý? … Byla by spousta otázek, na něž už asi odpovědi nena-
jdeme.

Jana Vesuvanka

dánský realistický malíř známý svými obrazy krajin. v letech 1875–1879 studoval na royal 
Academy of Fine Arts. v roce 1882 strávil čas v Římě a na capri, v následujícím roce 
navštívil Paříž, kde pracoval v ateliéru malíře Williama Adolpha Bouguereaua. Navštívil 
Alžírsko, Řecko, egypt nebo Španělsko. Na cestách maloval skicy k obrazům, které 
pak představoval na mezinárodních výstavách. Byl velmi znám v Německu a později 
ve Švýcarsku. většina jeho děl je v soukromých sbírkách.

MEZINáROdNě UZNáVANý 
REALISTA
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7.

Engelmüller Ferdinand (1867–1924)

Večerní tůň
olej, plátno
92 × 70 cm
sign. Pd F. engelmüller

odborná expertiza: Phdr. mgr. michael Zachař, Jan Nožička

vyvolávací cena: 80 000 Kč

Akademický malíř FerdiNANd eNgelmÜller (1867–1924) patří do prvního sledu 
mařákovců a v krajinářské škole studoval v letech 1889 až 1894. Zprvu tvořil zcela v duchu 
Julia mařáka, ale prospěly mu plenérové štace s Antonínem slavíčkem, kdy spolu malo-
vali polabské nivy a říční břehy – v obrazech přibylo výrazněji nebe, světelná nálada 
a jasnější kolorit. malíř vystavoval po celé evropě, založil si vlastní krajinářskou školu, roz-
sáhlý cyklus Česká krajina již tehdy získala do svých sbírek rakouská galerie v Belvederu. 
vedle olejomalby se engelmüller soustředěně a s výtečnými úspěchy věnoval i technice 
pastelu, v níž dosáhl opravdu světového věhlasu. mistrným vrstvením jednotlivých kříd, 
jejich mísením dociloval naprosto nebývalých efektů a fines důležitých k úhrnnému vyjá-
dření krajinného rázu a atmosféry. Proslul tehdy zešeřelými parkovými partiemi s tlejícím 
listím, náladou odcházení a rozpadajícími se architekturami. 

výtečně znal partie kolem Neratovic a libiše, které měl velmi dobře prochozené a přírod-
ní situace znal doslova nazpaměť, proto právě takové obrazy vyznívají zcela přesvědčivě. 
mokřiny, chvějící se rákosiny, všudypřítomná voda a nálada večera či měsíční noci spo-
luutvářely symbolistické obrazy typické pro přelom 19. a 20. století. takovým je i zde posu-
zovaný rozměrný náladový obraz z raného autorova období, nejspíše z let 1905 až 1910. 
malíř volil energičtější rukopis napitým štětcem, čímž dostal do výjevu expresívnější notu, 
zelené zakaluje až do černých odstínů, výjev se tak vzdaluje od nyvých secesních nálad 
směrem k realističtějšímu výrazu. Právě tento obraz nám připomíná, že i malíři generace 
starší než byla osma či sursum byli schopni se odpoutat od selankovitých klišé a pojmout 
obraz soudobějším modernějším způsobem. 

Potvrzuji jednoznačně pravost galerijního obrazu Ferdinanda engelmüllera.

PhDr. Mgr. Michael Zachař

BAREVNá MOdULACE V dUChU 
SyMBOLISTNÍ POEZIE
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8.

Panuška Jaroslav (1872–1958)

Zimní nálada
olej, lepenka
64 × 47 cm (výřez)
sign. Pd Panuška

na rubu kresba tuší

odborná expertiza: Phdr. mgr. michael Zachař

vyvolávací cena: 38 000 Kč

Akademický malíř Jaroslav Panuška (1872–1958) patřil 
k družině žáků profesora Julia mařáka na pražské 
Akademii, kde studoval v letech 1891 až 1898. víc než 
akademická studia mu ovšem daly jeho cesty, z nichž 
ta zásadní byla s jeho otcem na Balkán, kde podnítila 
jeho fantazii vyprávění o upírech a strašidlech různého 
druhu. Paralelně tak vedle krajinomalby rozvíjel i tuto 
druhou pohádkově laděnou linii tvorby, přičemž nejed-
nou se obě prolínaly, a to až do zralého věku, nejen 
v raném období.

Posuzovaný zdatně malovaný obraz zdařile propojuje 
Panuškovo krajinářské téma s krotce symbolickým 
přesahem. i profesor mařák občas s oblibou malo-
val baladicky laděné krajiny či přímo přírodní torza 
jako evokaci pomíjivosti, ukázku zmaru a odcházení. 

Panuška dokázal tuto senzitivní notu rozehrát v ele-
gickém a přitom čistě malířsky suverénním podání. 
v obrysech zmrtvělé přírody, dohasínajícího času 
s nástupem královny zimy, lze přitom vytušit umělco-
vo neustálé pokušení vetknout tam antropomorfní 
podtext. Za zmínku stojí případný kolorit mrtvolných 
žlutí, vápenných a modravých šedí, z nichž je umně 
spřádána vize přírody na prahu hibernace. Jde o dosti 
působivý obraz z ranější tvůrčí periody desátých let, 
s výraznou kompoziční i koloristickou rafinovaností. 
Navázal v něm na své zimní akvarely a kvaše, které 
vznikaly hlavně ještě před rokem 1900.

Potvrzuji pravost raného obrazu Jaroslava Panušky.

PhDr. Mgr. Michael Zachař
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9.

Radimský Václav (1867–1946)

Zimní krajina (Motiv z Brollesu)
kol. 1890
olej, plátno
46 × 55 cm
sign. Pd v radimský Brolles

pravost potvrdila Phdr. Naděžda Blažíčková horová

publikováno:
 � v katalogu výstavy Naděžda Blažíčková horová, václav radimský, Arbor vitae Praha 
2011, s.210, č. k. a repr. 17

vyvolávací cena: 900 000 Kč

Předložený obraz Zimní krajina, (motiv z Brollesu) je nepochybnou a velmi zajímavou 
prací krajináře václava radimského. Podle jeho další zimní krajiny z Brollesu, datova-
né v signatuře rokem 1891, vystavené na poslední radimského výstavě a publikované 
v katalogu výstavy, datujeme i předloženou krajinu rokem 1891. obě tedy vznikly v době, 
kdy radimský maloval své první obrazy na francouzské půdě. motivicky jsou takřka iden-
tické, jen jsou viděny z jiného úhlu pohledu a rozdílného místa.

kolem roku 1891 radimský maloval ještě po vzoru malířů barbizonské školy zcela 
v intencích malby 19. století, tedy náladový romantický motiv zpracoval realistickým 
detailním způsobem. Předložená Zimní krajina, (motiv z Brollesu) nese všechny atributy 
české malířské tradice, jakou razil Antonín chittussi, který se seznámil s tvorbou malířů 
barbizonské školy o generaci dříve a snažil se vystihnout světelnou atmosféru konkrétní 
chvíle v přírodě. Právě na tuto chittussiho snahu navázal václav radimský, ale postupně 
ji umně posouval a rozvedl mnohem dále. Předložená Zimní krajina, (motiv z Brollesu) 
je malovaná ještě zcela pod vlivem barbizonských krajinářů, jejichž ideálem byl prostý, 
ale působivý náladový výsek skutečné přírody „paysage intime“.

Podle mého názoru patří k nejlepším obrazům radimského rané tvorby, jeho výrazný 
malířský talent a jeho vynikající malířské umění, to oboje je zde zřetelné.

PhDr. Naděžda Blažíčková Horová

NEJVýZNAMNěJŠÍ 
ČESKý IMPRESIONISTA
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10.

Erdélyi Vojtěch (1891–1955)

Po mši
olej, plátno
96 × 118 cm
sign. ld erdelyi

pravost potvrdil a restaurátorský průzkum: 
Phdr. ivo helán

provenience:
 � význačná sbírka Bratislava

vyvolávací cena: 800 000 Kč

Známý slovenský malíř, sochař a pedagog, 
studoval na vysoké škole múzických umění 
v Budapešti a později také na mnichovské 
Akademii. Během studia absolvoval stáže 
v Paříži a itálii. Byl členem spolku výtvarných 
umělců v Bratislavě a užhorodě. vystavoval 
v Praze nebo košicích, ale ponejvíce 
je spjat s užhorodskou malířskou školou, kde 
je vnímán společně s J. Bokšayom jako její 
zakladatel. Základem jeho tvorby je kolo-
rismus a mimořádná forma. erdélyiova 
malba je barevně virtuozní a metafyzická. 
v malířském stylu lze vypozorovat tenden-
ce symbolistické a expresionistické, jeho 
specialitou byly expresivně řešené krajiny 
a sentimentálně pojaté sociální motivy. 
vojtěch erdélyi patří mezi nejžádanější malí-
ře z pomezí slovenska a ukrajiny.

OBRAZ METAFyZICKéhO 
ExPRESIONISMU
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Posuzované dílo „Provensálské městečko v podhůří Alp“ je autentickou a velmi krásnou 
ukázkou coubinova vrcholného (neo)klasicismu z ceněného období dvacátých let 
v komorním formátu, který z tohoto obrazu činí malý klenot autorovy krajinomalby.

dílo představuje zcela typickou coubinovu práci, jež je výsledkem důvěrné znalosti 
jeho „nejvlastnějšího hájemství“ ve francouzském regionu Alpes-de-haute-Provence, 
dříve nazývaného Nízké Alpy (Basses-Alpes). malíř tu na obrazové ploše vytvořil celistvý 
mikrokosmos mocného lyrického kouzla a velké komplexnosti pohledu, krajinu rytmizova-
nou vzrostlým stromem, kónickými tvary cypřišů a bujnou, na jaře zazelenalou vegetací, 
do níž v ojedinělém souladu vrůstá typický architektonický profil provensálského městeč-
ka, krajinu korunovanou na obzoru majestátním věncem velehor.

Je to prostá scenérie, plná ušlechtilosti a zbavená pitoresknosti, v níž coubine dokázal 
najít kousek zemského ráje. Proto je i posuzovaný obraz nesen v duchu klasicistního řádu, 
mírnosti a pohody. coubine nekomponoval v duchu své filozofie žádné dílo pro překva-
pení nebo údiv diváka. coubinův klasicismus je „umění vyslovit více tím, že mluví méně. 
Je to umění skromnosti a cudnosti“, řečeno slovy André gida. coubine ztvárňuje krajinu 
v atmosféře svátečního klidu, opuštěnou lidmi.

také kompozičně lze hovořit o naprosté vyrovnanosti celého výjevu: divákovo oko netě-
ká po detailech, neboť obraz se neodehrává v rovině „hlavní motiv“ – „vedlejší motiv“, 
ale obrazový záběr probíhá v klasické vyváženosti, kdy každý detail je ve vztahu k ostat-
ním a lidský pohled tak objímá celé obrazové pole.

minuciózní štětcový rukopis využívající jemné šrafování nechává zaznít velmi delikátní 
barevné přechody škály zelení a modří. Zároveň odkazuje k autorově příslovečné kreslíř-
ské virtuozitě, ke kresebné linii, která spiritualizuje obraz.

Posuzovaný obraz se vyznačuje „volným, svobodným lyrismem“, o němž psal na začátku 
dvacátých let pochvalně karel teige: coubine „zesílil natolik, že si zatroufal (…) svěřiti 
se zcela své prvotní intuici, někdy dokonce i pouhému dojetí.“

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.

11.

Kubín Otakar (1883–1969)

Provensálské městečko v podhůří Alp
olej, dřevěná deska
16 × 21 cm
sign. Pd coubine

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph. d.

vyvolávací cena: 80 000 Kč
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12.

Procházková Linka (1884–1960)

Ovoce na podnose
1929
olej, překližka
70 × 56 cm
sign. Pd lin Procházková 29, na rubu lin Procházková

na rubu popis díla autorkou

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph. d.

restaurátorský průzkum: Phdr. ivo helán

provenience:
 � významná moravská sbírka moderního umění

vyvolávací cena: 80 000 Kč

Posuzovaný obraz „ovoce na podnose“ je autentickým a velmi zdařilým dílem linky 
Procházkové (rozené scheithauerové), malířky, životní partnerky Antonína Procházky. 
Byla od počátku emancipovanou autorkou, studovala malířství m. j. na pražské 
uměleckoprůmyslové škole, tehdy jediném uměleckém učilišti přístupném ženám. 
Přesto tam studovaly především dívky z bohatých patricijských rodin, které se věnovaly 

umění spíše jako formě společenského 
rozptýlení a „okrasy“, nikoli jako vážné-
mu tvůrčímu procesu. Proto udržovala 
mladá linka scheithauerová raději přá-
telství s nastupující uměleckou generací 
(zejména A. Procházka, v. Beneš, e. Filla, 
ale třeba i m. marten a Z. Braunerová). 
tím, že se začala profesionálně věnovat 
výtvarné tvorbě, se vzepřela dobovému 
upozaďování ženských uměleckých aktivit, 
které šlo ruku v ruce s genderově jedno-
strannými dějinami umění. Jako jediná 
žena se zúčastnila druhé výstavy skupiny 
osma v roce 1908. tehdy se také vdala 
za Antonína Procházku. Její tvorba čeká 
ještě na komplexní novodobé teoretické 
zhodnocení a zpracování, které by koneč-
ně mělo ukázat její nesporné umělecké 
kvality. 

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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13.

Kubín Otakar (1883–1969)

Zátiší s ovocem
olej, plátno
46 × 50 cm
sign. Pd coubine

na rubu na rámu štítek s razítkem syndikát novinářů Čr

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph. d.

provenience:
 � obraz představoval součást inventáře zámku roztěž u kutné hory, který byl využíván 
před rokem 1989 jako rekreační středisko Českého svazu novinářů

vyvolávací cena: 200 000 Kč

Posuzovaný obraz je autentickou, kvalitní a krásnou prací otakara kubína – coubine 
z pozdějšího období autorovy tvorby. Je malbou mimořádně noblesní, koloristicky skvěle 
vypointovanou a nesmírně intelektuálně vznešenou. vyznačuje se niternou upřímností 
a tonalitou všeobjímající nadčasovosti. Z plátna přímo vyzařuje šťastná rovnováha vidě-
ného a cítěného.

Posuzované „Zátiší s ovocem“ je dílem jemné a intimní lyriky, v němž plně zaznívá autoro-
va klasičnost, která ho proslavila – přichází tu ke slovu jeho jedinečný smysl pro harmonic-
ké vidění věcí, míru a rytmickou vyrovnanost. coubine se vždy ve své tvorbě řídil zásadou, 
že umělcovo poslání nespočívá ve vyhledávání nezvyklých dojmů, ale v trpělivém studiu 
přírody, v hluboké úctě k jejím krásám a trvalým hodnotám. maluje-li zátiší, přináší si do 
svého ateliéru její části – jako v tomto případě ovoce – aby je sestavoval do seskupení, 
jež se v přírodě nenachází. Nejde mu o cizokrajnost zachycených předmětů, ani o pře-
pych či ztajenou symboliku. coubine nepřekvapuje výběrem předmětů, ale jejich uspo-
řádáním a malířským podáním. snoubí přírodu s kreativním a promyšleným zásahem 
lidské ruky. vše je zde vyrovnáno do prostého a přitom mimořádně ušlechtilého účinu, 
s bravurní citlivostí a vytříbeností malířských prostředků.

„Zátiší s ovocem“ je velkoryse pojatým zátiším, které neulpívá na popisnosti. Na desku dře-
věného stolu umístil coubine v mimořádně bohatém aranžmá zralé a šťavnaté ovoce. 
motiv tmavě modrého závěsu spadajícího na stůl je artificiálním prvkem, záměrně rozru-
šujícím střízlivou prostotu celkového kompozičního řešení.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.

dÍLO VZNEŠENé 
INTELEKTUáLNÍ LyRIKy
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14.

Chirico Giorgio de (1888–1978)

Il Trovatore (Trubadúr)
kolem roku 1958
olej, plátno 
80 × 60 cm
sign. ld g. de chirico

odborná expertiza: il Presidente della Fondazione giorgio e isa de chirico 
prof. Paolo Picozza, roma 15 gennaio 2001, archivního čísla 0005/01/01

na rubu štítek la Barcaccia, roma, potvrzení pravosti

provenience:
 � galleria la Barcaccia, Řím
 � dříve soukromá sbírka usA

vystaveno:
 � morton Art gallery, West Palm Beach, Florida, usA (1041161) (12)

uvedeno:
 � číslo c. 319 v soupise díla volume ii. catalogue raisone georgio de chirico
 � 319. trovatore solitario, 1958 circa, olio su tela, 80 × 60 cm – Asta christie's, n. 1103, 
londra, 6 febbraio 2013, n. 136 p. 141

vyvolávací cena: 12 000 000 Kč 

NEJVýZNAMNěJŠÍ A NEJSLAVNěJŠÍ 
MALÍřůV NáMěT
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Postava trubadúra je jedna z nejvýznam-
nějších a nejslavnějších obrazových námě-
tů giorgia de chirico. umělec v něm ztě-
lesňuje sebe jako melancholického bás-
níka v tajemném světě. Postava se skládá 
z různých prvků, jako jsou geometrické 
tvary, tmavé perforované čáry kresleny přes 
obličej, nohy a na úrovni srdce. Narozdíl 
od postavy stojící na středu obrazu, druhá 
osoba vrhá stín v levé části plátna a její 
identita zůstává skryta. Široký jinak prázd-
ný prostor je vlevo ohraničen klasickou 
italskou stavbou, v pravém pozadí je vidět 

věž s jediným oknem. tato podřízenost prostředí a pocit prázdnoty v kompozici propůjčují 
trubadúrovi jeho monumentalitu.

giorgio de chirico se opakovaně zabýval tímto tématem. Byl inspirován hrou jeho bratra 
Alberta savinia „les chants de la mi-mort”, která byla zveřejněna v létě roku 1914 v časopi-
se guillauma Apollinaira „les soirées de Paris”. hlavní hrdina je muž bez hlasu a očí a sám 
chirico potvrdil vliv tohoto dramatu na obraz trubadúra. tato práce pochází z druhé polo-
viny padesátých let. 
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obraz trubadúr, olej na plátně 60 × 80 cm, signován vlevo g. de chirico, pocházející 
z druhé poloviny padesátých let, reprodukován na přední straně této fotografie a sklado-
ván pod č. 0005/01/01 ot v archivu giorgio a isa de chirico Foundation, která ho prohlásila 
za skutečnou práci giorgio de chirico. vydání tohoto prohlášení s sebou nese, a to jak pro 
žadatele a pro další následovníky, přijetí nařízení isa de chirico nadace pro nakládání 
s tímto dílem giorgio de chirico. toto prohlášení je sepsáno v jediném vyhotovení, nemůže 
být vydán duplikát nebo rovnocenný doklad. 

Řím, 15 Pennaio 2001.
Prezident Giorgio a Isa de Chirico Foundation, prof. Palo Picazza



50

15.

Filla Emil (1882–1953)

Zátiší s dvěma raky, pohárem, utěrkou a karafou
1923
olej, plátno
40,5 × 58 cm
sign. Pd emil Filla 23, na rubu na blindrámu emil Filla

na rubu na blindrámu u signatury č. 20, razítko: vystaveno v mánesu 1925 a přípis 
Borovička

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph. d.

restaurátorský průzkum: Phdr. ivo helán

provenience:
 � významná moravská sbírka moderního umění
 � dle přípisu na blindrámu pravděpodobně prošel obraz majetkem dr. Jaroslava 
Borovičky, předního sběratele, obchodníka a podporovatele českého moderního 
umění

vystaveno:
 � xciv. výstava spolku výtvarných umělců mánes, Členská, Praha, obecní dům,  
říjen – listopad 1925, č. k. 44 (Zátiší s raky) (razítko na blindrámu obrazu)

vyvolávací cena: 2 800 000 Kč

RAdIKáLNÍ PROPAGáTOR 
KUBISMU
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Posuzovaný obraz „Zátiší s raky“ je autentickým, exkluzivním a mimořádně noblesním 
dílem emila Filly, jehož tvorba představuje jeden z pilířů české moderní malby dvacátého 
století. 94. výstava svu mánes (1925), na níž bylo plátno poprvé prezentováno, znamena-
la důležitou členskou přehlídku s účastí významných zahraničních hostů, čestných členů 
svu mánes, mezi nimiž vévodila jména Paula signaca a maurice de vlamincka. Filla 
tehdy vystavil dosud rekordní počet obrazů. vysokou laťku celé kolekce lapidárně vystihl 
referent deníku Československá republika: Necelých čtyřicet kubistických prací emila Filly 
s motivy zátiší přesvědčuje, že početnost práce nemá vliv na kvalitu.

„Zátiší s raky“ je krásným příkladem tvarového a barevného „kouzelnictví“ Fillova synte-
tického kubismu. ruku v ruce s uvolněním dříve přísné logiky vztahů věcí autor nyní roze-
hrává překvapivé barevné polyfonie a kultivuje různorodé malířské finesy, včetně imitace 
struktury rozličných povrchů a materiálů.

realita je tu proměněna v ryze výtvarný ideogram, který překračuje její konvenční, všední 
podobu a transformuje ji ve skutečnost poetickou. místo objemů pracuje malíř s obrazo-
vými plány. Zátiší na stole je rozloženo do prostupujících se obrysů a ploch. ty se stávají 
autonomními stavebními prvky kompozice, podřízené rytmickému členění celku. tvarově 
rozvolněné a smyslově bohaté formy, které se do sebe vkliňují nebo se jen harmonicky 
doplňují, umožnily vincenci kramářovi charakterizovat Fillova díla tohoto typu výrazem 
„pohoda smyslů“.

Znalec a poučený sběratel jistě ocení ušlechtilou barevnost obrazu, kdy základní, zemi-
tější tónina je prozářena rytmickými akcenty živočišné červené a zelené. Pozoruhodný 
je také sám ústřední prvek kompozice. motiv raka ve Fillových zátiších většinou interpre-
tujeme zcela „nevinně“, jako chuťovou bohatost poživatin na stole. Jak upozornil vojtěch 
lahoda, s ohledem na Fillovu humornou erotickou interpretaci námětu zátiší v erotické 
revue ii (1932) a užití raka v poloze skrytého sexuálního symbolu salvadorem dalím, může-
me i ve Fillově případě hovořit o skrytém erotickém napětí motivu – méně otevřeném 
a extrovertním, o to více sublimovaném a kontemplativním. 

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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16.

Trampota Jan (1889–1942)

Motiv z Pěčína
olej, plátno
95 × 117 cm
sign. Pd Jan trampota

vyvolávací cena: 130 000 Kč

v roce 1913 byl přijat do sdružení výtvar-
ných umělců mánes a od té doby 
se účastnil spolkových výstav. Často 
pobýval společně s Josefem kubíčkem 
a otakarem Nejedlým u mecenášky 
Jarmily mixové-Šťastné na zámečku 
v Nové vsi u chotěboře, kde si vytvořil 
pouto k malbě krajiny, ale také k figurál-
ní kresbě. oženil se v roce 1921 a s rodi-
nou se usadil v Pěčíně v orlických 
horách. v roce 1927 se uskutečnila jeho 
další souborná výstava nejdříve v praž-
ském mánesu a poté v hradci králové. 
Plodné tzv. pěčínské období ukončila 
v roce 1928 smrt manželky. 

obrazy z tohoto období jsou považo-
vány za vrcholnou část jeho tvorby. 
Projevilo se rozměrnými malířsky dokona-
le zvládnutými krajinami. v tzv. druhém 
pěčínském období vznikla řada obrazů 
s námětem orlicko-horské krajiny a stro-
mů. Jedná se o díla, která Jan trampota 
namaloval dokonalou technikou a vlast-
ní uměleckou formou. Naplnil zde zcela 
svou krajinářskou tvorbu. v závěru života 
se věnuje i malbě zátiší a kytic.

kvalita jeho díla nutí nové generace 
galeristů, historiků i kritiků k novým inter-
pretacím. obrazy tohoto umělce jsou 
jistě osobité a nezaměnitelné.
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17.

Jičínská Věra (1898–1961)

V ateliéru (Tři akty)
1922
olej, plátno na lepence
43 × 30 cm
sign. Pd v. Jičínská 1922

vyvolávací cena: 130 000 Kč

Posuzovaný obraz „v ateliéru (tři akty)“ je autentickou a krásnou prací malířky věry 
Jičínské, jejíž dílo bylo dlouho nedoceňováno z důvodu genderových předsudků, 
ale v posledních letech se její tvorba, vzniklá pod přímým vlivem předních osobností 
světového malířství a osobitě reagující na tehdejší nejaktuálnější výtvarné směry, stala 
předmětem intenzivního zájmu jak sběratelů, tak řady odborníků, a to nejen z naší, 
ale i francouzské strany.

věra Jičínská studovala nejprve na uměleckoprůmyslové škole v Praze (1916–1920) u prof. 
F. kysely a poté v grafické speciálce na státní uměleckoprůmyslové škole v mnichově 
u prof. F. ehmckeho. v roce 1923 odjela do Paříže, kde zůstala osm let. Prvotní setkání 
s mekkou umění muselo být pro tehdy pětadvacetiletou českou dívku opravdovým 
kulturním šokem. v té době totiž v Paříži kulminuje přesný opak atmosféry nového 

Československa – kosmopolitismus, opo-
vržení konvencemi měšťácké společnosti, 
bouřlivý nevázaný život, odlehčená témata 
v umění. Jičínská navštěvuje malířské atelié-
ry Fernanda légera a othona Friesze, vyrov-
nává se s pozdním kubismem a purismem. 
Navazuje celoživotní přátelství s Bohuslavem 
martinů a s Janem Zrzavým, kterému objevi-
la Bretaň. rozhodujícím se pro ni stává rok 
1925, kdy se setkává se svým „hlavním“ paříž-
ským učitelem, malířem André lhotem. Jím 
propagovaný neoklasicismus ji plně zaujme 
a bude se několik následujících let věnovat 
dobově aktualizovanému tématu ženského 
aktu a portrétu.

Posuzovaný obraz je reprezentativním a velmi 
kvalitním dílem vzniklým právě v autorčině 
nejzajímavější, francouzské periodě. 

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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18.

Filla Emil (1882–1953)

Zátiší s lahví rumu, sklenkou 
a miskou s hroznem vína 
a citronem
1924
kombinovaná technika, kvaš, tempera, 
barevné křídy, karton
57 × 44 cm
sign. ud emil Filla 1924

odborná expertiza: dr. Čestmír Berka

provenience:
 � ze sbírky sběratele Fr. venery

vyvolávací cena: 250 000 Kč
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19.

Pittermann-Longen Emil Artur 
(1885–1936)

Pařížští pijáci / Spokojená barmanka
1935
olej, plátno
52,5 × 62 cm
sign. PN e. A. longen - 35

vyvolávací cena: 100 000 Kč

v r. 1904 se zapsal na pražskou Akademii 
výtvarných umění (prof. thiele). v Praze se sblížil 
s bohémou, stal se jejím typickým představite-
lem, sdílel s ní nesmiřitelný odpor k měšťácké 
kultuře a životnímu stylu a anarchistické smýš-
lení. Anarchistou zůstal v podstatě po celý svůj 
život. Přátelil se mj. s e. e. kischem a J. haškem. 

v r. 1906 začal vystupovat společně s eduardem 
schmidtem v prvním pražském (a vůbec prvním 
českém) kabaretu u labutě Na Poříčí. v sou-
vislosti s tím si oba zvolili pseudonymy. Z emila 
Pittermanna se díky vysoké hubené postavě stal 
longen a schmidt přijal jméno Bass. už za studií 
na Avu (r. 1907) se Pittermann podílel na vytvo-
ření avantgardní malířské skupiny osma, jejímiž 
členy byli např. emil Filla a Bohumil kubišta.

Jako malíř Pittermann inklinoval zprvu k post-
impresionismu a expresionismu, později byl 
ovlivněn kubismem a sociálními motivy. kromě 
obrazů tvořil kresby, ilustrace a karikatury do 
svých knih a časopisů. 

longen byl všestranně nadaný umělec, byl 
výrazná osobnost pražských kabaretů, diva-
delní dramaturg a herec, režíroval, a byl rovněž 
autorem námětů a scénářů, jako novinář přispí-
val do divadelních novin a časopisů.

VŠESTRANNá UMěLECKá 
OSOBNOST
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v tomto období vývoje se Špálovo nadání a jeho tvořivá vůle rozvinula do šíře a hloubky 
zralého umění, a v modré barvě našel dominantu své barevné skladby. modř je tónem 
pohlcujícím a brzy výlučným, a je malíři nejvlastnějším prostředkem transformace skuteč-
nosti do světa snů. tato vize je tak silně osobní, že jen málo malířů se k ní dopracovalo, je to 

vize jímavá a umělecky cenná, takže musí 
být v soudobém umění posuzována jako 
cena trvalá. Na počátku třicátých let tak 
můžeme ve Špálově tvorbě pozorovat uvol-
nění a vyzrálost. vedle krajin vznikají obrazy 
zátiší a květin. Největším kouzlem zralého 
Špálova umění je také to, že svými plátny 
promlouvá jako umělec, jehož dílo vyzrá-
lo v rámci světově orientovaného umění 
v jadrný projev, plný národního života.

20.

Špála Václav (1885–1946)

Bílé pivoňky v modrém, džbán z Modré na karp. dece
1938
olej, plátno
81 × 65 cm
sign. Pd v Špála 38

na rubu na blindrámu autorem č. ((58.A)) a razítko Prodejna mánesa č. 667

konzultováno a pravost potvrdila: Phdr. rea michalová, Ph. d. 

provenience:
 � významná středočeská sbírka klasické moderny

popsáno:
 � václav Špála, soupis díla, 1885–1945, str. 106, č. 1141 (58A)

vyvolávací cena: 900 000 Kč
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21.

Nevan Evžen (1914–1967)

V kostýmu
1940
olej, plátno
56 × 44 cm
sign. ld e. Nevan 40

na rubu štítek s popisem a razítko: vystaveno v mánesu 1943

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph. d.

vystaveno:
 � hosté mánesa 1943, výstavní sály svu mánes v Praze, 30. 6. – 15. 8. 1943, č. k. 105 
(„v kostýmu, olej“)

vyvolávací cena: 85 000 Kč

evžen Nevan se narodil roku 1914 v mohácsi (maďarsko), dětství a mládí prožil 
v liptovském mikuláši. už během gymnaziálních studií projevoval hluboký zájem o výtvar-
né umění. Často chodil kreslívat do blízkého okolí se svým přítelem Františkem Jiroudkem 
(který tehdy žil na slovensku). velký vliv na něj měl také kontakt s endre Nemesem, tehdy 
žákem pražské Akademie výtvarných umění.

Posuzovaný obraz „v kostýmu“ je krásným 
a cenným Nevanovým dílem, zcela typic-
kým jak po námětové stránce, tak z hle-
diska formálního zpracování. Autor ho 
představil na výstavě „hosté mánesa 1943“ 
v rámci souboru svých obrazů, na jejichž 
základě byl přijat za člena spolku. výrazně 
se v něm projevuje autorova francouz-
ská zkušenost (návštěva Paříže roku 1937), 
která ho zásadně ovlivnila zejména díky 
poznání díla henri matisse. evžen Nevan se 
vyhraňuje jako důsledný „monofiguralista“, 
dospívající k abstrahovanému plošnému 
tvaru, vymezeném tmavou lineární kontu-
rou. Naplno zde zaznívá fauvistický prin-
cip čistých barevných ploch a dekorativní 
arabesky. v tváři portrétované rozpozná-
váme rysy věry kotyzové (*1920), sochař-
ky a baletky, která byla v tomto období 
zdrojem inspirace mnoha Nevanových děl 
a která se stala jeho ženou.
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22.

Kotík Pravoslav (1889–1970)

V ateliéru
1936
olej, lepenka
40,5 × 71 cm
sign. Pd P. kotík

pravost potvrdila:  
Phdr. rea michalová, Ph. d.

vyvolávací cena: 140 000 Kč

v letech 1908–1912 studoval umělecko-
průmyslovou školu v Praze u emanuela 
dítěte, karla vítězslava maška a Jakuba 
schikanedera. Aby mohl vyučovat, složil 
ještě v roce 1912 zkoušku na Akademii 
výtvarných umění v Praze u Jana Preislera. 
od roku 1919 byl členem spolku výtvar-
ných uměnlců mánes, členství přerušil 
v letech 1921–1924, neboť se stal členem 
umělecké besedy. 

v roce 1925 založil spolu s karlem holanem, 
miloslavem holým a karlem kotrbou sku-
pinu ho ho ko ko, která byla dodatečně 
pojmenována sociální skupina. Ze svu 
mánes byl v roce 1930 vyloučen, v roce 
1947 se však vrátil a byl členem až do 
jeho rozpuštění v roce 1956. v padesátých 
letech žil v izolaci. Až do roku 1958 nesměl 
vystavovat. 

Na studijních cestách byl ve Francii, 
navštívil také Belgii, Německo, Nizozemsko 
a Jugoslávii. Zpočátku bylo jeho dílo 
ovlivněno fauvismem a expresionismem. 
ve dvacátých letech se přiklonil ke geo-
metrizujícímu kubismu, později k novoklasi-
cismu. v padesátých letech se u něj zača-
la objevovat i nefigurativní témata. 
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VýRAZNý PřEdSTAVITEL 
GEOMETRIZUJÍCÍhO 

KUBISMU
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23.

Mrkvička Otakar (1898–1957)

Slepý
1942
olej, dřevěná deska
39 × 26,5 cm
sign. ld o. mrkvička 42

na rubu štítek výstavy

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph. d.

provenience:
 � významná moravská sbírka moderního umění

vystaveno:
 � obrazy a kresby otakara mrkvičky, 18. výstava galerie Jos. r. vilímek, Praha,  
1. vi. – 21. vi. 1943, č. k. 10 (štítek z výstavy na blindrámu obrazu)

vyvolávací cena: 75 000 Kč

Posuzovaný obraz je autentickým, sugestivním a mimořádně sběratelsky vzácným dílem 
otakara mrkvičky, významného představitele české meziválečné avantgardy, člena 
uměleckého svazu devětsil (později svaz moderní kultury devětsil), v němž se v průběhu 
dvacátých let soustředila většina pokrokových spisovatelů, malířů, architektů, divadelní-
ků, hudebníků, kritiků a publicistů první poválečné generace.

v mrkvičkovi vyrostla ve dvacátých letech skutečná osobnost mimořádné kreativní ener-
gie a ojedinělého tvůrčího rozmachu, kterou lze srovnávat s karlem teigem, s nímž v této 
době blízce spolupracoval. mrkvička vstoupil do devětsilu roku 1923 spolu s J. Štyrským, 
toyen a J. Jelínkem (tvořícím pod pseudonymem remo), kteří se připojili k přehodnocené 
členské základně spolku, jehož program začal být nově orientován na moderní francouz-
ské umění, stal se oslavou předtím (v předcházející fázi proletářského umění) zavrhované 
současné civilizace a moderní techniky. 

Účastní se legendární ii. výstavy devětsilu nazvané „Bazar moderního umění“ (listopad 
– prosinec 1923), koncipované jako pestrá přehlídka současné skupinové aktivity, na níž 
obrazy, kresby, fotografie, scénické návrhy, architektonické projekty, obrazové básně 
a provokativní objekty sousedily s knihami, plakáty cestovních kanceláří, filmovými a cir-
kusovými fotografiemi a nejrůznějšími dokumenty moderního života. o tři roky později 
(1926) je zastoupen na obdobně laděné „výstavě s. m. k. devětsil“, která představovala 
programovou manifestaci konstruktivismu a poetismu.
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24.

Bauch Jan (1898–1995)

Koupání
1945
olej, plátno
68 × 91 cm
sign. Nu Jan Bauch 1945

intaktní stav

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph. d.

vystaveno: 
 � Jan Bauch, galerie hořejš, Praha, 14. – 28. 11. 1945, č. k. 19 /„koupání, olej, 68 × 91 cm“/ 
(razítko z výstavy na blindrámu)

dokumentace:
 � v autorově archivu zachována černobílá fotografie obrazu od fotografů Františka illka 
& Alexandra Paula

vyvolávací cena: 700 000 Kč

Posuzovaný obraz „koupání“ je autentickým, okouzlujícím a špičkovým dílem Jana 
Baucha z jeho vrcholného období poloviny čtyřicátých let, tzv. „dramatické fáze“. Je to 
dílo, které se vyznačuje poutavou smyslovostí, extatičností malířského projevu a fascinuje 
sugestivními „přísvity“ barev. Představuje sběratelsky výjimečnou práci, protože bylo pre-
zentováno na autorově klíčové výstavě v galerii v. hořejše v listopadu 1945. o významu 
a úspěchu této výstavy svědčí také to, že ji navštívil tehdejší prezident edvard Beneš 
s chotí. Zatímco v některých z představených pláten se Jan Bauch ještě vyrovnával 
s ozvuky válečných let, tematika senzuálních ženských aktů představovala nový příklon 
k životu. dodejme jen, že rok 1945 byl pro autora šťastný po všech stránkách – tehdy 
se také oženil s helenou grünfeldovou.

Jana Baucha přitahovaly náměty, které mu umožňovaly vyvolat svár a hru intenzit, hmot 
a světel. Proto se vracel „k tak od věků dramatickému ději, jakým je žena, tělo ženy, krása 
ženy, ta závratnost …” (malířova slova). Akt, ať už samostatný či v sofistikovanější kompo-
zici, jakou bylo právě téma koupání, Paridova soudu apod., představoval jedno z jeho 
zásadních a nosných témat.

Posuzovaný obraz je vskutku mistrovskou ukázkou Bauchova tíhnutí k  expresivní smyslo-
vosti, k zachycení opojení z krásy a haptické bohatosti, charakterizující ženské tvary. Jako 
by vyslyšel slova Augusta rodina: „tělo je model formovaný náruživostí.”

PhDr. Rea Michalová, Ph. D
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25.

Liesler Josef (1912–2005)

Lázně
1943
olej, plátno
61 × 70,5 cm
sign. Pu liesler 43

na rubu na blindrámu přípis sbírky

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph. d.

restaurátorský průzkum: Phdr. ivo helán

vyvolávací cena: 90 000 Kč

ve výtvarné tvorbě měl Josef liesler velmi osobitý 
malířský styl. Jeho obrazy jsou plné bohatých tvarů 
a barevností. Jeho díla byla do jisté míry ovlivněna 
surrealismem, ale liesler svou tvorbu sám nazý-
val „fantaskní realitou”. obdivoval Picassa, dürera, 
el greca, goyu a daumiera, velkou úctu choval ke 
katalánskému malíři salvadoru dalímu. oslovovali 
ho také velikáni doby renesance a baroka. hlavním 
námětem mu byl člověk jako bytost schopná ucho-
vat si důstojnost a lidskost v podmínkách krutých 
i tragických.

SUGESTIVNÍ 
SURREALISTICKé 
VIZIONářSTVÍ
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Posuzovaný obraz „lázně“ je autentickým a velmi kvalitním obrazem Josefa lieslera, uměl-
ce mimořádného nadání, který rozsahem svého výtvarného talentu zasáhl do mnoha 
uměleckých oborů – malby, kresby, volné a užité grafiky, známkové tvorby, plakátu 
či ilustrace. Jeho sugestivní malba se pohybovala ve sféře surrealistického vizionářství, 
opírajícího se o techniku starých mistrů ovládanou s manýristickou rafinovaností. Jako 
představitel generace nastupující na výtvarnou scénu v období začátku druhé světové 
války, vystoupil hned roku 1939 v řadách skupiny „sedm v říjnu“, která formulovala pro-
gram „nahého lidství“ a „nového humanismu“. Činnost skupiny, odehrávající se v době 
pro národ nejtěžší, byla projevem velké tvůrčí a lidské odvahy.

tajemnou atmosférou a rafinovaným kompozičním aranžmá patří obraz „lázně“ k pře-
svědčivým autorovým dílům z válečného období. Právě léta 1942–1944 znamenají 
první výrazný vrchol jeho tvorby. Posuzovaný obraz v sobě koncentruje to nejtypičtější 
z lieslerových výjimečných tvůrčích schopností – bohatství imaginace, kompoziční vyna-
lézavost a noblesu malířské formy. „lázně“ jsou dílem prodchnutým tajemností scénické 
podívané. místní a časová neurčitost umocňuje enigmatičnost celého výjevu.

v době ohrožení základních hodnot se liesler zařadil k umělcům odvolávajících se ke 
klasickým hodnotám minulosti – k dílu tintoretta, el greca či goyi. Potemnělá, staromis-
trovská barevnost, projasněná ostřejšími odstíny zejména v druhém plánu obrazu, je pře-
devším inspirovaná benátským malířstvím 17. století.

téma lázní, ztvárněné také v o rok dřívějším plátně (dnes ve sbírkách oblastní galerie 
v liberci), si autor jistě nevybral náhodou. Nelze sice přeceňovat vliv prostředí na umělec-
ký vývoj, nicméně u Josefa lieslera je dosti patrný. karlovarská studijní léta navždy pozna-
menala jeho tvorbu romantickými rysy. Z ovzduší města kolonád a hotelů s lázeňskými 
hosty ze všech koutů světa, kteří jsou přesvědčeni, že pro tu příležitost je nutno odložit civilní 
způsoby a užívat si svátečnosti, vyplyne jisté příbuzenství s atmosférou lieslerových obrazů.

Josef liesler (1912–2005) se řadí ke klasikům moderní české výtvarné kultury. symbolizuje 
kontinuitu předválečného a poválečného vývoje i tradic výtvarných spolků, zejména 
spolku výtvarných umělců mánes, s kterým vystavoval od roku 1938 a jehož členem byl 
od roku 1942 až do své smrti v roce 2005. Absolvoval Čvut, fakultu architektury a pozemní-
ho stavitelství, obor kresba (profesoři cyril Bouda, oldřich Blažíček, Josef sejpka). mezi lety 
1938–1941 působil jako člen výtvarné skupiny sedm v říjnu. v roce 1945 se stal členem sČug 
hollar, roku 1958 zakládal skupinu 58, později byl také členem výtvarné skupiny radar.

lieslerova malířská i grafická tvorba byla od počátku výrazně ovlivněna literaturou, diva-
dlem a hudbou. odtud pramení její epičnost, výpravnost a výrazová bohatost. suverénní 
kresba, technická jistota a improvizační pohotovost činí z Josefa lieslera výraznou 
a nezaměnitelnou individualitu. o významu a ohlasu tvorby Josefa lieslera svědčí řada 
samostatných výstav doma i v zahraničí, zastoupení ve významných veřejných i soukro-
mých sbírkách po celém světě i četná prestižní ocenění, jako je například čestné členství 
ve florentské a bruselské královské akademii. Prezident václav klaus mu udělil roku 2003 
medaili Za zásluhy druhého stupně.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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26.

Jiroudek František (1914–1991)

Herci za scénou
1944
olej, plátno
88 × 61 cm
sign. ld F. Jiroudek

konzultováno a pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. ivo helán

varianta obrazu, reprodukovaná v monografii F. Jiroudek, Čestmír Berka, odeon, č. 49

restaurátorský průzkum: Phdr. ivo helán

vyvolávací cena: 65 000 Kč

Po roce 1940 byly Jiroudkovy obrazy často 
laděné do baladických, černošedých 
akordů, vyjadřujících temný a tragický 
čas války. Postupem let, zejména v moti-
vech z divadelní scény a zákulisí, a záhy 
také v romantickém panoramatu několika 
horských krajin a v objevné interpretaci 
zapomenutých koutů pražského předměstí 
rozšiřuje se jeho paleta o jasné a plné 
tóny, jejichž akordy odpovídají vzrůstající 
míře dramatickému vidění. v těchto ole-
jích František Jiroudek naplnil svá mladá 
předsevzetí a dodnes patří k vrcholům jeho 
tvorby. 

MALÍřOVA VRChOLNá 
TVORBA



81



82

27.

Jiroudek František (1914–1991)

Koncert
1944
olej, plátno
45 × 65 cm
sign. ld Jiroudek 44.

konzultováno a pravost potvrdili: Phdr. rea 
michalová, Ph. d., Phdr. ivo helán

restaurátorský průzkum: Phdr. ivo helán

vyvolávací cena: 48 000 Kč

MIMOřádNý MALÍřSKý 
TALENT
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28.

Sudek Josef (1896–1976)

Jelení příkop
1934
originální fotografie
39,5 × 29 cm

na rubu přípis: Josef sudek – fotografie z Betléma 1934

provenience:
 � významná sbírka architekta a malíře Josefa Wagnera

reprodukováno:
 � Josef sudek – fotografie, státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha, 
1956, obr. č. 142

vyvolávací cena: 120 000 Kč
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29.

Kotík Jan (1916–2002)

Cyklista
1940
olej, plátno, lepenka
50,5 × 34,5 cm
sign. ld J. kotík 1940

vyvolávací cena: 28 000 Kč

Člen skupiny 42, umělecké besedy a sČug hollar, 1974 zakladatel skupiny systhema. 

vychází z postkubistické stylizace reality (deštivý den, cyklista). Procházel obdobím geo-
metrické abstrakce, v 60. letech v obrazu uplatnil písmo v podobě kaligrafických znaků, 
poté experimentoval s nekonvenčním obrazovým formátem. v 70. letech se zabýval 
transformací některých principů kinetismu, minimalu, poverismu aj., opíraje se o objevné 
aspekty konceptuálních stylizací. Začátkem 80. let se vrátil k malbě živelné barevnosti, 
s náznakem figurální malby. 
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30.

Lhoták Kamil (1912–1990)

Krajina na předměstí s modrou budkou
1944
olej, karton, lepenka, rám od Jiřího koláře
15,5 × 23,5 cm
sign. ld kamil lhoták 44

na rubu popis díla autorem a štítek z výstavy – umělecká Beseda, Alšova síň, 1944, 
č. kat. 36

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph. d.

vystaveno:
 � kamil lhoták, výstava obrazů, Alšova síň umělecké besedy, 7. – 28. 3. 1944, č. k. 36

uvedeno:
 � v soupisu děl kamila lhotáka, č. 586/8, „krajina na předměstí s modrou budkou“,  
15 × 23, kamil lhoták 44

vyvolávací cena: 290 000 Kč

Posuzovaný obraz „krajina na předměstí s modrou budkou“ je autentickým a krásným 
dílem kamila lhotáka ze špičkového období – vzniklo v době vrcholné aktivity skupiny 
42, jejímž členem lhoták byl. myšlenkově vychází z jádra skupinového programu – obje-
vovat krásu všednosti – města, jeho periférie, všeho každodenního, co člověka obklopuje, 
ztvárnit podobu světa, v němž žijeme.

kamil lhoták, František hudeček a František gross dostali jako členové umělecké bese-
dy ve válečných čtyřicátých letech příležitost samostatně vystavovat v Alšově síni. První 
ze série výstav byla lhotákova, konaná v průběhu března 1944. Autor zde vystavil soubor 
52 olejů (a více než třiceti kreseb), mezi nimi pod číslem katalogu 36 i námi posuzovaný 
obraz.

Posuzovaný obraz „krajina na předměstí s modrou budkou“ je dílem neobyčejné výtvar-
né kultivovanosti, vytvořeným doslova s kresebnou akribií miniaturisty. kamil lhoták se zde 
představuje zcela typicky jako reprezentant osobitého magického realismu mocného 
poetického náboje. vybírá si civilistní, umělecky opomíjené téma: industriální předměstí, 
pusté a bez obyvatel, „zabydlené“ jen motivy periferních ohrad a přístřešků, stožárů, 
závor, větrných kol agregátů atd. tyto atributy moderní civilizace působí jako by byly 
vytrženy z času, vyvstávají před námi jako „tajuplná zjevení“. Jejich anonymita znásobuje 
vnitřní napětí celé scény. kamil lhoták nás tak přesvědčuje o podivuhodnosti denní rea-
lity, kterou jsme v běžném životě zcela přehlédli.

 PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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31.

Kupka František (1871–1957)

Čtyři příběhy bílé a černé – studie
kresba tužkou, karton
26,8 × 20,4 cm
sign. Pd kupka

na rubu štítky z níže uvedených výstav 

odborná expertiza denise rené a Piere Brullé

originální studie k dřevorytu z cyklu Čtyři příběhy bílé a černé, nejvýznamnější grafické 
dílo

vystaveno:
 � výstava galerie denise rené, Paris
 � musée d’Art moderne de la ville de Paris, prosinec 1976 – leden 1977, kat. č. 36

reprodukováno:
 � v katalogu František kupka – Quatre histoires de blanc et noir, musee d'art moderne, 
Paris, 1976–1977, č. k. 36

 � kupka, galerie denise rené, New York, 1975, č. k. 11

vyvolávací cena: 250 000 Kč
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Fenomén masivně rozšířené kreslířské tvorby v rámci aktivit spiritistického hnutí je znám 
a byl v našich zemích na konci 19. století a v první polovině 20. století zcela mimořádný. 
v evropském kontextu nemá obdoby a obdobu neměly ani desítky výstav medijních 
kreseb pořádaných spiritistickými kroužky po celé republice až do roku 1938. v obou tota-
litních režimech – nacistickém i komunistickém – byla tato tradice postupně zlikvidována. 
Nesčetné fascinující výtvory z oněch jiných světů od českých, moravských a slezských 
mediumiků vzaly v průběhu času většinou za své a ve sbírkách se objevují jen ojediněle.

Anna haskel se narodila v roce 1864 ve Wolfersdorfu. Její rodiče záhy zemřeli a ona 
se musela od svých 12-ti let starat sama o zděděný statek. v roce 1920 se provdala, ale již 
o tři roky později její muž nešťastnou náhodou umírá. tato událost znamenala pro Annu 
haskel velký zlom. Začala se naplno věnovat podnikání a malování. maluje po večerech 
pastelkami na papír, kdy za šera a ticha vznikají její medijní kresby. Jednalo se o nesmírně 
pracovitou malířku – dle dochované korespondence vytvořila přes 1500 kreseb.

v Čechách byly v rámci art brut, její kresby prezentovány poprvé v Praze až v roce 1998, 
potom ve vídni, Paříži a Bruselu.

díla Anny haskel jsou zastoupena například v těchto sbírkách: Paříž, Národní galerie 
Jeu de Paume, Paříž, sainte-Anne, singer-Polignac muzeum – sbírka sainte-Anne.

Art Brut – medijní kresba

32.

haskel Anna (1864–?)

Medijní kresba
1931
pastel, tužka, karton
22 × 21,5 cm
sign. Pd Anna hackel, ld 5/6 31.

vyvolávací cena: 15 000 Kč
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33.

Zemánková Anna (1908–1986)

Bez názvu
pastel, kuličkové pero, ruční papír
15,5 × 21,5 cm
sign. ld Zemánková

vyvolávací cena: 15 000 Kč

35.

Marková Cecilie (1911–1998)

Bez názvu
1950
barevný pastel, karton
26 × 35 cm
ud cm 30/12 50

vyvolávací cena: 10 000 Kč

34.

Marková Cecilie (1911–1998)

Bez názvu
1975
kresba tužkou, karton
29 × 21 cm
sign. ld 2.3.1975 c. m.

vyvolávací cena: 10 000 Kč

91



92

JoseF ŠímA
mimořádná nabídka
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tato kresba Josefa Šímy pochází z jeho dosud nejméně známého a zpracovaného 
období prvé poloviny padesátých let, kdy se opět s velkou intenzitou začal věnovat 
výtvarnému umění. tento návrat k předcházejícím malířským zkušenostem znamenal 
i obnovování obdobných motivických zdrojů. u Šímy krátce po roce 1950 lze shledat 
zajímavý proces, kdy se často neváhá vrátit k obdobnému tvarosloví a významům, 
s nimiž pracoval již po polovině dvacátých let, ještě dříve než vstoupil do skupiny vysoká 
hra. Je zřejmé, že kresba z roku 1952 odkazuje k starší kresbě, na níž je zachycen most 
v marseille, který Šímu zaujal natolik, že jeho pohlednici nejen poslal otci, ale jeho 
tenké vertikální pilíře s diagonálními svislými ocelovými lany zachytil i na kresbě a pak 
na samostatných grafických listech (viz František Šmejkal, Josef Šíma, 1988, s. 90, s. 91). 

obdobný most Šímu zaujal i krátce po své dostavbě v roce 1952 (navrhl jej Albert caquot). 
Jde o Pont de Pierrelatte, jenž v jižní Francii přetíná kanál de donzére-mondragon. 
Nebylo to poprvé, co se Šíma bezprostředně zajímal o soudobé stavby, během pade-
sátých let s obdobnou bezprostřední zkušeností pracoval několikrát, čímž udivil mnoho 
svých ctitelů. Prokázal zde velký cit pro přímou smyslovou zkušenost. důležitější než motiv 
však na kresbě je světelné pojetí, jež dává krajinnému výseku charakter téměř čínské 
tušové malby. Přecházení mezi temnou hmotou krajiny a světelným jasem, pohlcujícím 
vlastní konstrukci mostu, vnáší do kresby výrazné senzitivní napětí.

Šíma v roce 1952 začal opět navazovat kontakty s galeriemi. své práce z období  
1950–1952 vystavil v pařížské galerii Jeanne castel. Právě tato výstava ukázala jak Šíma 
pozvolna, opětovně a s velkou obezřetností začíná znova budovat svůj malířský svět.

PhDr. Karel Srp

36.

Šíma Josef (1891–1971)

Pont de Pierrelatte
1952
akvarel, tuš, tužka, karton
50 × 65 cm
sign. Pd Šíma 1952

odborná expertiza: Phdr. karel srp

provenience:
 � získáno u christie's, Paris

vyvolávací cena: 390 000 Kč
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Abstraktní umění bylo pro Šímu koncem padesátých let velkou výzvou, avšak dokázal 
se k němu přiblížit způsobem, jenž jeho východiskům byl vzdálený: pohybem světel-
ných vln, které rozváděl na monochromních obrazech i tušových kresbách, kde snad 
získaly ještě větší intenzitu. Šíma zde vyšel ze staršího pojetí mraků, avšak tentokráte 
šlo o pohled do utvářejících se, chaotických odhmotněných útvarů, vnitřně se pře-
valujících, do dějícího se dění, které se neřídí žádným přesným geometrickým sys-
témem. Šíma vychází od prozářeného středu k hmatatelnějším, temnějším okrajům, 

přičemž všechny strany kresby jsou vyrov-
nané, jako by světlo proráželo středem 
na všechny strany současně. i když jde 
o změť, lze předpokládat, že autorovým 
cílem nebyl chaos, ale skrze něj se vyno-
řující řád. 

Šíma koncem padesátých let změnil 
galeristu: v roce 1959 a v roce 1960 
proběhly dvě jeho samostatné výsta-
vy v galerii Paul Facchettiho, v roce 
1959 měl samostatnou výstavu v galerii 
droulez v remeši. kresba ukazuje, že 
Šíma byl originální umělec, neváhající 
se ponořit do světelné, téměř netvaro-
vatelné látky, který je neprávem řazen 
do pařížské školy lyrické abstrakce. stál 
mimo ni a umělecky nad ní.

PhDr. Karel Srp

37.

Šíma Josef (1891–1971)

Bez názvu
1958
akvarel, tužka, ruční papír
66 × 49 cm
sign. Pd J. Šíma 58

odborná expertiza: Phdr. karel srp

provenience:
 � získáno u Ferri-drout, Paris

vyvolávací cena: 350 000 Kč

ZROZENÍ 
NAdPOZEMSKéhO SVěTLA

Obraz v bytě původního majitele díla, Paříž.
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Šímovy návraty k oblíbeným motivům 
z dvacátých a třicátých let měly svůj smysl, 
ztvrzovaly vnitřní souvislost jeho tvorby, 
umožnily mu nově pojmout, co již měl zažité 
a daný motiv proniknout novou zkušenos-
tí. Šímova velkorysost se vždy projevovala 
i v kresbě. kresba pro něj měla stejnou hod-
notu jako malba. Neváhal uskutečňovat 
kresby na velkých formátech papíru již před 
druhou světovou válkou. obdobný přístup 
dodržoval i v padesátých letech. obrys, 
země, mrak, pole se mu staly dlouhodobými 
stálicemi, k nimž se obsedantně upínal jako 
ke svým skrytým prvkům, jež spoluvytvářely 
jeho osobnost. koncem padesátých let se 
Šíma dostal opět do středu obnoveného 
zájmu světa umění. dokázal přehodnotit 
již dosažené a objevit v sobě zdroj dalších 
východisek. tuto kresbu zřejmě jako dar 
obdržel od Šímy teoretik abstrakce michel 
seuphor, jenž se se Šímou s velkou pravdě-
podobností znal již od roku 1926. vyznačuje 
se vztahem lehkosti a tíže, odvržením gravi-
tace a naopak jejím velkým zdůrazněním. 
Šíma pracoval bezprostředně, nacházel 
nový výraz pro to, co již měl zažité. upoutává 
velký formát kresby, šíře jejího sdělení.

PhDr. Karel Srp

38.

Šíma Josef (1891–1971)

Bez názvu
1959
akvarel, tuš, ruční papír
50,5 × 65 cm
sign. Pd J. Šíma 59

odborná expertiza: Phdr. karel srp

provenience:
 � kresba pochází z pozůstalosti 
michela seuphora

vyvolávací cena: 350 000 Kč



101



102

Jemnost, se kterou Šíma dokázal pracovat je patrná zejména z akvarelů, které se na rozdíl 
od tušových, lavírovaných kreseb, mnohem více podobaly obrazům. Šíma zde rozvíjel 
své oblíbené náměty vztahu hmoty a světla, jež nacházel zejména v krajině, kterou mohl 
vylehčovat vodními plochami a vznášejícími se mraky. tento vztah je typický i pro tento 
akvarel, v jehož horní části se vznáší velký nepravidelný útvar světlého mraku, zatímco 
ve spodní je několik přes sebe se překrývajících polí, velmi těsně na sebe položených, 
tak aby bylo dosaženo jejich volné rytmizace. 

obdobné typy kreseb, do nichž zasahuje jen náznakově tuš, dával často Šíma jako dárek 
svým přátelům. lehkost a vytříbenost s jakou pracoval je obdivuhodná. Přitahovalo jej nad-
pozemské světlo, které převáděl na zem a dával mu smyslovou hodnotu. tyto kresby jsou 
Šímovou meditací o nehmotnosti, průzračnosti, a zejména nedohlédnutelnosti. o slovo 
se přihlásily transcendentální hodnoty, jež zatlačily do pozadí empirické podněty.

PhDr. Karel Srp

39.

Šíma Josef (1891–1971)

Kompozice
1960
akvarel, lavírovaná tuš, ruční papír
38 × 28 cm
sign. Pd J. Šíma 60

odborná expertiza: Phdr. karel srp

provenience:
 � získáno u Ferri-drout, Paris

vyvolávací cena: 290 000 Kč

PřEdSTAVITEL LyRICKé 
ABSTRAKCE
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Česká strukturálNí 
mAlBA & grAFikA
mimořádná nabídka

Česká strukturální malba a grafika je fenoménem, teoretiky tradičně spojovaným 
s tvorbou Vladimíra Boudníka a projevy informelu. Boudník svým výtvarným projevem, 
novými grafickými technikami i osobním charismatem mimořádně ovlivnil celou 
generaci českých umělců.

Strukturální grafika není a ani v době vzniku nebyla vázána na jediný výtvarný názor, 
což jasně dokazují její projevy, spojené s nejrůznějšími formami od figurativní a semifi-
gurativní, přes geometrickou abstrakci a informel až po konkrétní umění a lettreismus.

Protože Boudníkův iniciační význam je nesporný, strukturální grafika se během minulé-
ho století projevila v tvorbě nejméně tří desítek českých umělců, z nichž mnozí ji obo-
hatili o vlastní originální postupy.
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40.

Boudník Vladimír (1924–1968)

Abstraktní motiv
1968
strukturální grafika 6/15
34,5 × 49 cm
sign. ud vladimír Boudník 1968 - vi.

matrice v majetku ghmP

provenience:
 � brněnská sbírka moderního umění

vyvolávací cena: 35 000 Kč

NEJVýRAZNěJŠÍ 
PřEdSTAVITEL MOdERNÍ 
ČESKé GRAFIKy

explosionalismus se stal jádrem celé 
Boudníkovy tvorby; na jeho základě reali-
zoval v následujících osmnácti letech své 
grafické experimenty. v r. 1954 vytvořil 
unikátní aktivní grafiku. 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. v r. 1957 následo-
val experiment s technikou monotypu, jejíž 
gestický potenciál mu, jakožto grafikovi, 
umožnil vyjadřovat se malířsky. 

Hana Larvová
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41.

Boudník Vladimír (1924–1968)

Zelený obraz
1957
kombinovaná technika, karton
58,5 × 84 cm
sign. Pd v. Boudník 57

provenience:
 � brněnská sbírka moderního umění

vyvolávací cena: 180 000 Kč

NA PRINCIPECh 
MANIFESTU 
ExPLOSIONALISMU

vladimír Boudník má v kontextu české moderní grafiky poválečného období zakla-
datelský význam. tento nekonformní umělec zasvětil svůj život realizaci humanistické 
vize „uměním spasit svět“. vsadil vše na absolutizaci vizuální asociace, kterou apeloval 
na myšlení lidí. věřil, že odhalení schopnosti umělecké kreativity u každého jedince 
povede k pozitivnějšímu přístupu k životu a k načerpání síl k zásadní přeměně světa. tyto 
ideje formuloval na přelomu čtyřicátých a padesátých let v explosionalismu, uměleckém 
směru, který sám vytvořil a jehož byl jediným skutečným realizátorem.

Hana Larvová
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42.

Boudník Vladimír (1924–1968)

Mořský koník
1968
strukturální grafika 8/10
49 × 34,5 cm
sign. ud vladimír Boudník 1968.

matrice v majetku ghmP

provenience:
 � brněnská sbírka moderního umění

vyvolávací cena: 35 000 Kč

strukturální technikou, kterou Boudník objevil v roce 1959, 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. struktury doplnil Boudník v roce 1965 
magnetickými grafikami. volný soubor derealizací z let 1961–1962, který inicioval přítel, 
básník a výtvarník Jiří kolář, tvoří barevné stránky anatomického atlasu, přetištěné matri-
cemi strukturální nebo aktivní grafiky. výsledný vizuální efekt grafických soutisků dosáhl 
Boudník záměrnou konfrontací abstraktních materiálových struktur s realisticky provede-
nou anatomií lidského těla.

Hana Larvová

NEJVýRAZNěJŠÍ 
PřEdSTAVITEL MOdERNÍ 
ČESKé GRAFIKy
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43.

Boudník Vladimír (1924–1968)

Louka
1965
magnetická strukturální grafika
20,5 × 28,5 cm
sign. ud vladimír Boudník 1965

na rubu popis díla

provenience:
 � brněnská sbírka moderního umění

vyvolávací cena: 35 000 Kč

UMěNÍ 
NEžNéhO BARBARA

Posledním experimentem byly symetric-
ké strukturální grafiky na téma variací 
na rorschachovy testy (od 1966), inspirova-
né známou rorschachovou psychiatrickou 
metodou principu deseti tabulek, založe-
ných na projekci asociací do abstraktních 
skvrn, která sloužila k odborné expertize. 
Princip symetrie Boudník využil přeložením 
matrice podél středové osy. Nepravidelné 
skvrny, které otiskem vznikly, asociovaly 
přízračné organické formy hmyzu a živo-
čišného světa.

Hana Larvová
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44.

Puchnarová dana (1938)

Adorace kruhu – z cyklu Geometria spiritualis
1963
strukturální lept, kombinovaná technika, karton č. 23
24 × 33 c
sign. Pd na podložce Puchmanová 1963

na rubu číslo 23, ld na podložce popis díla autorkou

provenience:
 � brněnská sbírka moderního umění

vyvolávací cena: 8 000 Kč
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45.

hovadík Jaroslav (1935–2011)
Bez názvu
1966
stukturální grafika, materiálový tisk, karton
30 × 30 cm
sign. Pd hovadík 66

provenience:
 � brněnská sbírka moderního umění

vyvolávací cena: 6 000 Kč
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46.

Zörner Rudolf (1941)

Kruhová deska
1964–1970
reliéfní tisk 17/30
36 × 46,5 cm
sign. Pd rudolf Zörner 1964-70

ld název díla autorem

provenience:
 � brněnská sbírka moderního umění

vyvolávací cena: 6 000 Kč
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47.

Janošek Čestmír (1935)

Mrazovka
1962/1963
mrazovka, karton
44,5 × 62 cm
sign. na rubu Čestmír Janošek 1962/63

na rubu popis díla autorem

provenience:
 � brněnská sbírka moderního umění

vyvolávací cena: 12 000 Kč
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48.

Smetana Jan (1918–1998)

Fragmenty paměti II.
1969
olej, plátno
50 × 70 cm
sign. Pd smetana, na rubu Jan smetana 
/ 1969

na rubu popis díla autorem, na blindrámu 
razítko výstavy

provenience:
 � z majetku významné pražské galerie

vystaveno:
 � galerie moderna 2016

vyvolávací cena: 140 000 Kč
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49.

Tikal Václav (1906–1965)

Bez názvu
1962
tempera, lepenka
21 × 15 cm
sign. Pd tikal 62

na rubu razítko: vystaveno v galerii moderna 2011

provenience:
 � získáno z majetku rodiny autora

reprodukováno: 
 � monografie václav tikal, Jiří vykoukal, vydal vltavín, 2007, str. 168, obr. č. 160

vyvolávací cena: 45 000 Kč

mezi lety 1958–63 došel tikal k osobitému stylu, ve kterém využíval jak imaginativní, 
tak konstruktivní prvky, geometrii i organické přírodní motivy.

Nové obzory se tikalově malbě otevřely při práci na rozsáhlém obrazovém cyklu 
s názvem Architektura přírody, který vznikal právě mezi roky 1958–1963. Zde se tikal defi-
nitivně rozešel s veristickým surrealismem a v procesu hledání rovnováhy imaginativních 
a konstruktivních prvků si vytvořil svět vlastních znakových forem, rozpracovaný a rozví-
jený v dalších, cyklicky řazených obrazových řadách, jako byly například Pohyblivé iluze 
(1963–1965) nebo mechanické fantomy (1964–1965) i v obrazech solitérních (roj satelitů 
1965).

Na vnitřní souvztažnost této etapy tikalova díla s malbou P. kleea bylo poukázáno již 
v polovině 60. let minulého století (F. Šmejkal). v závěru života se václav tikal dočkal 
obecného uznání a ocenění svého díla na řadě samostatných výstav i začleňováním 
svých prací do přehlídek českého umění na domácí i mezinárodní scéně. od roku 1964 
byl spolu se Zdeňkem lorencem a Josefem istlerem členem mezinárodního hnutí Phases.

ARChITEKT PřÍROdNÍCh 
STRUKTUR A LyRICKé ABSTRAKCE
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50.

Paur Jaroslav (1918–1987)

Město
1976
olej, plátno
41,5 × 58,5 cm
sign. Pd J. Paur 76

provenience:
 � významná pražská sbírka

vyvolávací cena: 55 000 Kč

mocným inspiračním zážitkem pro Paura 
byly četné návštěvy Paříže. Zásadní vliv 
na něj měly také poznatky z astronomie 
obohacené o vlastní pozorování hvězdář-
ským dalekohledem. město se pro něj 
stalo univerzálním symbolem naší civiliza-
ce, kosmickou, často apokalyptickou vizí. 
Ne náhodou se mottem k Paurově výstavě 
v Nové síni v Praze roku 1970 stal citát 
Alberta einsteina: „Nejkrásnější, co může-
me prožívat, je tajemno. to je základní 
pocit, který stojí u kolébky pravého umění 
a vědy.“
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51.

Kučerová Alena (1935)

Pocta Janu Palachovi
1969
kombinovaná technika, barevný tisk 
z perforovaného plechu 6/10
57 × 89 cm
sign. Pd kučerová Alena 1969

vyvolávací cena: 39 000 Kč

Alena kučerová patří k výrazným osob-
nostem českého umění od počátku 60. let 
20. století. už její tušové perokresby z let 
1959–1961 volně parafrázující experi-
mentální predadaistické texty christiana 
morgensterna dokládají autenticitu její 
tvorby a zároveň naznačují její směřování 
ke konstruktivnímu výtvarnému projevu. 
Nalezla zde svůj základní stavebný prvek 
– strukturu a bod: kresby jsou budovány 
soustavou ploch tečkovaných tuší, kom-
binovaných s hustým rastrem a obrysově 
kreslenými tvary, které konkretizují téma.

v první polovině šedesátých let autorka 
prošla obdobím, kdy zkoumala možnos-
ti automatismu v grafice. stále zřetelněji 
se však obracela k pevnější výstavbě gra-
fiky a jako kompoziční oporu využívala 
geometrický rastr, mřížku. vedle šrafury 
se znovu vrátila k bodu, který nyní vzni-
kal perforováním plechové matrice. Blížila 
se tak některým experimentálním postu-
pům skupiny Zero. tuto techniku rozvinula 
v řadě vynikajících grafických listů, v nichž 
se od poloviny 60. let vrátila k figuraci, která 
má díky maximálnímu obrysovému zjedno-
dušení tvaru určité formální rysy pop artu.

Marie Klimešová
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KONCEPCE 
GEOMETRICKýCh STRUKTUR
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52.

Kolář Jiří (1914–2002)

Hommage von Baudelaire
1972
koláž, karton, lepenka
26,5 × 42,5 cm
sign. Pd Jk, na rubu Jiří kolář 72

provenience:
 � význačná sbírka moderního umění, 
Berlín

konzultováno a pravost potvrdili: 
Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

vyvolávací cena: 38 000 Kč

„Život na nás nanáší nové a nové vrst-
vy neviditelného papíru. Pro jednu vrstvu 
zapomínáme na druhou. A když se nám 
podaří některou odchlípnout nebo dokon-
ce odtrhnout, jsme překvapeni, co všech-
no 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.“ 

ExPERIMENT VIZUáLNÍ 
POEZIE
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53.

Gross František (1909–1985)

Bez názvu
1970
olej, sololit
53 × 76 cm
sign. PN F. gross 70, na rubu F. gross 1970

vyvolávací cena: 190 000 Kč

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

TVůRCE GROTESKNě FANTASKNÍCh 
POSTAV, STROJů A NOVýCh 
POETICKýCh VyNáLEZů, 
V PřEKVAPIVýCh KOMBINACÍCh
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54.

Souček Karel (1915–1982)

Lidé v pasáži
1972
olej, lepenka
49 × 71 cm
sign. ld k. souček 72

provenience:
 � význačná sbírka moderního umění, 
Praha

vyvolávací cena: 120 000 Kč

karel souček ve svých obrazech zobra-
zoval svědectví každodenního života. 
Potřeba souvislosti jednotlivých obrazů 
vedla ke vzniku obrazových cyklů soustře-
děných na jednotlivé tématické okruhy 
ulic, kaváren, čekáren nebo pasáží. Jeho 
dílo se vyvíjelo od reálnějšího impresioni-
smu až k senzuální a spontánní expresi. 
vytvořil díla, ve kterých se zcela přirozeným 
způsobem prosazovala barva. 

NA PRINCIPU 
NEOIMPRESIONISMU 
K SENZUáLNÍ 
A SPONTáNNÍ ExPRESI
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55.

Ovčáček Eduard (1933)

Bez názvu
1977
propalovaná koláž, hedvábný papír, 
karton
62 × 85 cm
sign. ud e. ovčáček 1977

provenience:
 � význačná brněnská sbírka

vyvolávací cena: 16 000 Kč

v první polovině 60. let patřil jako sochař, 
grafik a kolážista k průkopníkům informe-
lu v Bratislavě. Formoval grafémy propa-
lované struktury svých dřevěných plas-
tik a stejně jedinečných propalovaných 
koláží, nebo je vtiskoval do materiálových 
grafických matric. Navázal kontakty s pro-
tagonisty pražských konfrontací, přede-
vším s vladimírem Boudníkem. Po návratu 
do ostravy se výrazně podílel na aktivitě 
klubu konkrétistů, který představoval nej-
širší platformu „nové citlivosti” na našem 
území. 

GRAFéMy 
PROPALOVANýCh 
STRUKTUROVýCh KOLážÍ, 
V PRINCIPECh NOVé 
CITLIVOSTI
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56.

Boštík Václav (1913–2005)

Členění
1984
olej, plátno
40 × 40 cm
sign. na rubu na blindrámu Boštík

na rubu na blindrámu štítek s popisem díla

odborná expertiza: Phdr. karel srp

provenience:
 � význačná sbírka moderního umění, Berlín

vyvolávací cena: 750 000 Kč

Jde o malé mistrovské dílo václava Boštíka, pocházející z prvé poloviny osmdesátých 
let, ve kterém propojil své dva náměty, jimiž se zabýval samostatně, jednak postupné 
vkládání čtverce do sebe, jednak členění pole. obraz tudíž vyjadřuje jednak jeho reflexi 
nad geometrickými zákonitostmi, jednak nad smyslovým rozpětím hmoty. Na obraze 
se tak protínají autorovy dlouhodobé úvahy, které jej přivedly k velmi přesnému a vizuál-
ně přitažlivému zpracování, vyjádřenému odstíněnou tonalitou. Boštík po celý život rád 
pracoval s menšími formáty, na nichž však dokázal velmi přesně vyjádřit své pojetí světa. 
tento obraz vyslovuje jeho komplexní představu.

Po dokončení obraz Boštík prodal německému sběrateli (viz prodejní doklad), u nějž 
setrval po celou dobu. Boštík jej nejen signoval na blindrám, jak to často dělal, ale ještě 
na něj nalepil strojem napsaný štítek, jak to rovněž příležitostně činil. Prvá polovina osm-
desátých let bylo období, kdy začal více prodávat své práce do německy mluvícíh zemí, 
kdy začal být mezinárodně uznávaným autorem. obraz je dokonale vyváženou medita-
cí o významu zobrazení jako takového.

PhDr. Karel Srp
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dOKONALá MEdITACE 
GEOMETRICKé ZáKONITOSTI 

SE SMySLOVýM ROZPěTÍM hMOTy
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57. 

dobeš Milan (1929)

Opticko-kinetický reliéf
1969
reliéf, asambláž, koláž, sklo, leštěný kov, karton
33 × 33 cm
sign. Pd m. dobeš 1969

pravost potvrzena autorem v březnu 2016

provenience:
 � dr. thomas Allen, Pittsburgh, Pa., usA (zakoupil od autora)

vystaveno:
 � milan dobeš, Pittsburgh, Pensilvánie, usA, 1971

reprodukováno:
 � milan dobeš, díl 1, 226–267, str. 227, interpond Bratislava, 2002

vyvolávací cena: 120 000 Kč

Základním tématem tvorby milana dobeše sa stala integrace kategorie pohybu do výtvar-
ného díla a tím přeměna vizuálního charakteru obrazové struktury. Byl jedním z našich 
prvních umělců, který postavil koncepci uměleckého díla jako nové skutečnosti, nezávisé 
na předmětném světě. Prostřednictvím vztahu světla a výtvarného díla dospěl k nové ani-
mované podobě jeho využití. světlo přirozené nebo umělé se stalo ve spojení s virtuálním, 
mechanickým či motorickým pohybem primárním konstrukčním elementem prostorových 
vizuálně – kinetických a světelně – kinetických objektů. Při jejich tvrobě velmi citlivě uplatnil 
materiálové vlastnosti skla, čoček a zrcadel, které spoluvytvářely celkový character těchto 
prací.

„milan dobeš patrí k umelcom, ktorí uviedli svetlo a pohyb do výtvarného umenia šesť-
desiatych rokov … celé dobešovo dielo je neoddeliteľnou súčasťou neokonštruktívnych 
smerovaní, ktoré – niekedy ako jedna z dominantných tendencií, inokedy ako nevyhnutný 
kontrapunkt – prechádzajú celými dejinami moderného umenia” napsal v úvodní studii 
s názvem kontext novej senzibility v monografii o milanu dobešovi brněnský znalec moder-
ního umění Jiří valoch.

TéMA INTEGRACE POhyBU 
A PřEMěNA VIZUáLNÍ 
OBRAZOVé STRUKTURy
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58.

Mirvald Vladislav (1921–2003)

Rombergovy křivky
1994
olej, karton
49,5 × 39,5 cm
sign. na rubu vl. mirvald

na rubu popis díla autorem

konzultováno a pravost potvrdili: 
Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

provenience:
 � význačná sbírka moderního umění, 
Praha

vyvolávací cena: 120 000 Kč

PROTAGONISTA ČESKéhO 
NEOKONSTRUKTIVNÍhO 
UMěNÍ
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59.

Kratina Radoslav (1928–1999)

Hra
1983
kovová plastika, variabil
v. 20 cm
neznačeno

konzultováno a pravost potvrdili: Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

provenience:
 � význačná sbírka moderního umění, Berlín

vyvolávací cena: 160 000 Kč

VARIABILNÍ STRUKTURy 
V TVůRČÍM PROCESU
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60.

Malich Karel (1924)

Světlo – Kosmické vejce
1976
tempera, pastel, ruční papír
58,5 × 42 cm
sign. na rubu k. malich 1976

vyvolávací cena: 140 000 Kč
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61.

Malich Karel (1924)

Energie přírody
1971
barevné fixy, ruční papír
62 × 86,5 cm
sign. na rubu k. malich 1971

konzultováno a pravost potvrdili: Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

provenience:
 � význačná brněnská sbírka

vyvolávací cena: 65 000 Kč

v roce 1970 odcestoval k. malich na bienále do Benátek, když jej v té době velmi zaujaly 
pohledy na Zemi a tyto mu posloužily jako inspirace k vířícím kresbám, kterými se snažil 
zachytit energii přírody. od roku 1974 dochází u k. malicha ke změně tvůrčího materiá-
lu. k tvorbě plastiky s názvem „světlo“ – vzduch (později přejmenováno na „kosmické 
vejce“) byl použit drát a výsledné umělecké dílo bylo zavěšeno do prostoru. od roku 
1976 k. malich tvoří plastiky a reliéfy, kde je drát připojen k nějaké pevné podstatě nebo 
základně. drátem jako materiálem byl velmi zaujat, kvůli jeho možnostem poskytnout 
vizuální projev.
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62.

Grygar Milan (1926)

Partitura
1973
kresba perem, karton
88 × 62,5 cm
sign. na rubu milan grygar 1973

konzultováno a pravost potvrdili: Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

provenience:
 � význačná brněnská sbírka

vyvolávací cena: 140 000 Kč

milan grygar se slávě záměrně vyhýbá, ale přesto patří mezi nejuznávanější české uměl-
ce, kteří ovlivnili jak evropskou, tak i světovou výtvarnou scénu. hudební realizace jeho 
prací zaplnily koncertní sály, jeho díla obletěla svět a jsou nedílnou součástí významných 
uměleckých sbírek.

Na počátku grygarova zájmu o zvuk stály akustické kresby z poloviny 60. let. Představují 
jeho rozchod 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.
 
v letech 1972–1982 vznikají v grygarově tvorbě spolu s lineárními kresbami i Zvukoplastické 
kresby. Formát kresby je pokrytý mřížkou a v monotonii těchto děl nastává silné optické 
napětí, při kterém horizontály obrazu rozkmitávají zrak. Základní struktury vyzařují intenziv-
ní energii vnímanou nově i skrz fyziologické efekty.
 
Nabízená Zvukoplastická kresba pochází z raného období, ve kterém milan grygar tato 
díla tvořil a díky vynikajícímu stavu se jedná o dílo s vysokou sběratelskou hodnotou

GEOMETRICKá STRUKTURA 
ELEMENTáRNÍCh PRVKů
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63.

Grygar Milan (1926)

Prostorová partitura
1991
tuš, tempera, karton
99 × 69 cm
sign. na rubu milan grygar 1991

konzultováno a pravost potvrdili: Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

provenience:
 � z majetku významné pražské galerie

vyvolávací cena: 140 000 Kč

Naprostý solitér a velmi radikální autor milan grygar si své pevné místo na české, 
ale hlavně i na mezinárodní umělecké scéně, vydobyl svou ojedinělou syntézou malířské-
ho projevu s hudebním vjemem. v šedesátých létech objevil zvukové aspekty při vzniku 
své tvorby a od té chvíle začíná být umělcova cesta navždy s tímto médiem spojena. 
Akustické kresby přinesly autorovi velmi důležitou původnost i v celosvětovém kontextu 
a tak se originální milan grygar vyskytuje ještě častěji než u nás na zahraničních výsta-
vách, kde mu dělají společnost nejrespektovanější umělci světové avantagrdy. Po řadě 
akustických kreseb, půdorysných partitur a zvukoplastických kreseb či obrazů, pracuje 
autor od poloviny sedmdesátých let na velmi významné řadě nazvané lineární partitury. 
Zde kreslí horizontální linie černou, ale někdy i červenou tuší do různých vzájemně rezo-
nujících kompozic a někdy část plochy, jinak celé zaplněné liniemi vynechá a prázdné 
místo částečně, anebo plně ohraničí. tato prázdná místa jsou pak symboly ticha v pro-
storu zvuku představovaným liniemi. lineární partitury patří spolu s pozdějšími Antifonami 
mezi nejvyhledávanější díla autora.

Nabízená partitura patří svým formátem mezi největší díla řady a je kromě své vysoké 
umělecké i estetické kvality a vynikajícího stavu též atraktivní tím, že byla vystavena 
na několika výstavách v kolíně nad rýnem. kresba pochází z významné zahraniční 
sbírky.

MEZINáROdNě UZNáVANý 
ČESKý UMěLEC
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64.

Šimotová Adriena (1926–2014)

Břímě
1989
proškrábávaná kresba, perforace, 
speciální dvouvrstvý papír
260 × 84 cm
sign. ud Adriena Šimotová 89

konzultováno a pravost potvrdili: 
Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

provenience:
 � brněnská sbírka moderního umění

vyvolávací cena: 350 000 Kč

dRžITELKA 
FRANCOUZSKéhO 
řádU RyTÍřE UMěNÍ 
A LITERATURy 
„ChEVALIER d'ORdRE 
dES ARTS ET LETTRES”

dílo této výjimečné a mezinárodně 
uznávané umělkyně se velmi často 
zabývá vyjadřováním niterných poci-
tů a duchovní podstaty bytí pomocí 
pouhých doteků pigmentem obarve-
ných rukou, či otiskovaných předmě-
tů, popřípadě zraňováním použitého 
materiálu trháním, řezáním, či perforací. 
Jen papír tak svojí křehkostí, dokona-
le korespondující s éterickou podstatou 
autorčiny tvorby dokáže nejpřesvědči-
věji zprostředkovat její poselství a dodat 
dílu plasticitu, což i vysvětluje to, že její 
práce právě z tohoto materiálu se těší 
nejvyššímu zájmu soukromých sběratelů 
a institučních galerií.
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65.

Aubertin Bernard (1934)

Dessin de feu (Kresba ohněm)
1970
asambláž, zápalky, plech
50 × 50 cm
sign. ud Bernard Aubertin

přiložen autorský certifikát s podpisem 
autora

vyvolávací cena: 130 000 Kč

Bernard Aubertin je francouzský umělec, 
který studoval malbu v letech 1955–57 
v Paříži, kde se setkal s francouzským malí-
řem a představitelem nového realismu 
Yves kleinem. o rok později se objevily 
jeho první monochromatické červené des-
kové obrazy, ve kterých pomocí špachtlí, 
lžic nebo nože docházelo ke strukturování 
povrchu. oheň a červená barva jsou hlav-
ními atributy jeho tvorby, která prochází 
několika fázemi. v období od 60. let tvoří 
geometrické sekvence vyhořelých zápa-
lek připevněných na obrazech tvořící jedi-
nečné asamblážové objekty. 

VýTVARNá FILOSOFIE 
BLÍZKá SKUPINě ZERO
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66.

Kubíček Jánuš (1921–1993)

Haraburdí (Půda)
1985
olej, plátno
60 × 80 cm
sign. na rubu J. k.

na rubu název díla autorem, na blindrámu 
autorem přípis: 7. vii. 1985 olej (20. ix. 85) 
a razítko soupisu: dJk 0683

obraz je v soupisu jeho díla uveden pod 
číslem dJk 0683

konzultováno a pravost potvrdili: 
Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

provenience:
 � významná brněnská sbírka

vystavováno:
 � galerie kodl, Praha (6. 3.–20. 4. 2001)
 � muzeum města Brna, hrad Špilberk  
(20. 2.–27. 4. 2003)

publikováno:
 � sborník prací Filozofické fakulty 
brněnské univerzity. F, Řada 
uměnovědná. 1986–1987, roč. 35–36, 
č. F 30–31, obrazová příloha, nestr., 
obr. 58

vyvolávací cena: 200 000 Kč
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veteš jako materiál pro umění.

umřelé věci, chcíplé věci, veteš se stopami existence, která minula, věci, které se přežily, 
aniž to kdosi včas zpozoroval, věci, se kterými se žilo dál, i když už vlastně nebyly sebou.

má to odpudivost znepokojivě lákavou, hnus a rozklad, ale stopy lidí.

stopy opotřebování a čas je posunují na jedné straně do bezejmennosti, do jakési obec-
nosti a shodnosti, na druhé straně do vyhraněnosti předobrazu osudu všeho na světě.

emoce nejvzdálenější čistým živlům – čistý vzduch nemá co dělat v těchto podezřelých 
jarmarách. vynořují se podivné narážky, nečistá sexualita špinavého prádla vyšlého 
z módy a dávno zválených postelí. výtvory z nich jsou tak trochu dnešní memento mori. 
Zátiší s lebkou a postavy v rozkladu s černými cáry kůže, které zachovávaly alespoň 
cudnost jiného materiálu a přesnou snahu o iluzivnost, byly přece jen ze dřeva. Neházely 
nám na hlavu obraz konce, který je neodvratně zlý, bez naděje na spasení, které by 
nastalo při splnění určitých podmínek. Žádný zvednutý prstíček kostry, ukazující věčnost, 
ale definitivní surový konec rozmáznutý po plesnivé zdi někde ve vlhkém koutě.

uvnitř těla (spiknutí v nás). co se to uvnitř peče? co dovoluje naše naivně záludné tělo? 
Jakou ohavnost chystá, snad maně? Aby nás mohlo rozbořit, jistě a co nejpotupněji? stáří 
je nešvar, degradace. tělo peče za našimi zády v odporných zákoutích, na která se bojí-
me či stydíme jen pomyslet. kouty, o nichž nemáme ponětí, tiše otravují bludiště našeho 
těla jak úděsní sklípkani. Jaké blijance napovídají naší krvi, abychom v tísních odhazovali 
svého ducha a sílu obranných myšlenek marností bezmezného zápolení?
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Až nebudu moct malovat, proč bych existoval? Biologickou setrvačností sedět, dívat 
se do země, občas vyplivnout chrchel – jako vždycky jádro poznání mi uniklo. Než jsem 
našel kartu a pisátko, zase jsem ztratil pocit napětí plného sudu. co jiného má napětí? 
Bez napětí nenapíšu slovo, neudělám čáru, nenatřu barvu – lépe řečeno bez napětí 
dokážu barvu jen natřít. Bez napětí v těle i mozku se nemohu dotknout spodních vrstev. 
Nejde o ponor, ale o pocit, že pode mnou v hloubce se rodí věčnost tohoto plodného 
napětí. tam dole, tam uvnitř se rodí veškerá láva světa, láva všech skupenství, od genia-
lity až k idiotismu.

svou temperaturu správně nastavit je první krok k privilegiu uměním unikat stupiditě světa.

Jánuš Kubíček
(In: Dramatický meziprostor, Brno 1995, 2004 a 2008.)

… souvisí s proudem uvolněné obraznosti, zračící se tehdy v jeho malířských plátnech, 
která sám s dávkou humorné rezignace označoval jako malování na stará kolena 
(a která snad vůbec nejvýstižněji reprezentuje obraz dernier rivage – Poslední břeh, 
1986–1987, muzeum města Brna) …

… když tedy zralý tvůrce zjistil, že v malbě dosáhl hranice, za niž už pokračovat nechtěl 
ani nemohl, že nastal čas životní bilance, volil takové výtvarné postupy a uchyloval 
se k takovým netradičním prostředkům, které mu umožnily dát průchod jeho touze 
po svobodném výrazu. lze to také říci mnohem prostěji: Jánuš kubíček si zřejmě nakonec 
nad veškeré stylové principy a estetické kánony cenil svobody.

Jiří Hlušička
(In: Koláže a dekalky Jánuše Kubíčka, 60. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2004,  

s. 297–308.)

… jenom nic strnulého a nedotknutelného! oddává se těmto osvěžujícím úchylkám 
i pokleskům s volností člověka, který nemá co ztratit, a opět a opět se přesvědčuje o tom, 
že sobě uniknout nemůže, užaslý nad tím, jak byl svůj už ve svých malířských počátcích 
a kolik už tehdy uměl. dnes jako by uměl mnohem méně. toto nové neumění, za nímž 
je zkušenost všech předešlých let, je však asi nejjasnější důkaz kubíčkovy dosud neokora-
lé tvořivosti. Jen málokterému českému umělci se podaří dospět k takovéto uvolněnosti 
a oproštěnosti, k takovéto druhé, vyšší naivitě, spolutvořící podstatu onoho vzácného 
jevu, jemuž říkáme pozdní sloh tvůrců …

Jaromír Zemina
(In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1986–1987, 

roč. 35–36, č. F 30–31, s. 103.)
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67.

Valter Karel (1909–2006)

Remízek
1993
olej, sololit
70,5 × 48,5 cm
sign. Pd valter 93, na rubu valter k

Pd název díla autorem, na rubu popis díla autorem

konzultováno a pravost potvrdili: Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

provenience:
 � význačná pražská sbírka

reprodukováno: 
 � monografie václav tikal, Jiří vykoukal, vydal vltavín, 2007, str. 168, obr. č. 160

vyvolávací cena: 55 000 Kč

v poválečné tvorbě patří k charakteristickému valterovu přínosu zejména velmi oso-
bitá krajinomalba. Jeho obrazy obsahují množství velmi složitých představ, jejich silná 

působivost je dána jasností každé výpo-
vědi s důslednými kontrasty barev, drama-
tický účinek obrazu je často dosahován 
převrácením navyklého řádu. Nikdy nema-
loval jako Josef Šíma nebo Jiří John, k nimž 
má možná nejblíže. Byl osobitý, originální. 
Připravil na šest desítek samostatných výstav 
a účastnil se mnoha společných výstav.

OSOBITá VýPOVěď 
V KRAJINOMALBě 
S dRAMATICKýM úČINKEM
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68.

Liesler Josef (1912–2005)

Bez názvu (Ulita)
1976
olej, sololit
61 × 50 cm
sign. Pd liesler 76

konzultováno a pravost potvrdili: Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

vyvolávací cena: 80 000 Kč

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

Josef liesler byl znám jako výrazný český malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce monumentálních 
obrazů, autor návrhů plakátů a poštovních známek. svými pracemi a rozsáhlou umělec-
kou pozůstalosti se zapsal do pamětí mnoha sběratelů. Jeho obrazy jsou plné bohatých 
tvarů, barevností, alegorických symbolů a podobenství.

v uměleckém světě byl neobyčejně aktivní a byl členem mnoha uměleckých spolků 
a sdružení – na příklad byl členem spolku výtvarných umělců mánes, jedním z nejstar-
ších členů skupiny hollar, v roce 1958 členem skupiny 58, dále se stal roku 1964 členem 
Florentské akademie, dále v roce 1969 královské belgické akademie a v roce 2003 mu 
byla udělena presidentem Čr medaile za zásluhy druhého stupně.

v roce 1975 byl odměněn cenou uNesco za nejkrásnější poštovní známku světa z edice 
hydrologická dekáda a v roce 1980 dostal cenu za nejlepší československou známku

v roce 2002 se na jeho počest konala výstava, kterou uspořádala Akademie věd Čr, 
jako jednomu z nejvýznamnějších představitelů českého poválečného umění.

JSEM FANTASKNÍ 
REALISTA
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69.

Sopko Jiří (1942)

Busta myslitele
2006
olej, plátno
70 × 90 cm
sign. na rubu sopko 06

konzultováno a pravost potvrdili: 
Phdr. ilona víchová, Phdr. ivo helán

provenience:
 � význačná pražská sbírka

140 000 Kč

Postupem let je malíř Jiří sopko stále úspor-
nější a stále více existenciálně založeného 
malířského výrazu. Neopouští však princip 
své vnitřní poetiky a vyvarovává se nebez-
pečí příliš jednoznačného čtení. ve vnitřně 
živé struktuře obrazů a kreseb, v malířské 
kvalitě a hloubce lidské reflexe světa jsou 
hodnoty, kterými Jiří sopko zaujal přesvěd-
čivé místo mezi současnými českými malíři. 

ExISTENCIáLNÍ MALÍřSKý 
VýRAZ NA PRINCIPU 
VNITřNÍ POETIKy
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70.
Mařák Julius (1832–1899)

Venkovská partie
olej, plátno na lepence
17 × 22 cm
neznačeno
odborná expertiza: Phdr. mgr. michael Zachař

28 000 Kč

velký český krajinář a pedagog Julius mařák patřil k nejvýznamnějším reprezentantům 
tzv. haushoferovy školy, tj. krajinářské školy pražské Akademie.

Posuzovaný obraz náleží k takovým standardním komorním realizacím. obdobné svěží 
plenéry známe i z ranější tvorby, přibyly pak zejména koncem 70. let a vrchu nabyly 
v posledních dvou dekádách tvorby, kam řadím i tento intimní příjemný obrázek ukazující 
přesvědčivě mařákovo koloristické mistrovství i svrchované pojetí světelné nálady. takové 
obrázky byly i součástí umělcovy pozůstalosti, kterou po roce 1900 zakoupil obchodník 
s uměním rudolf ryšavý a postupným rozprodejem se tak obrazy dostaly do mnohých 
soukromých kolekcí.

Na základě komparativního studia originálů Julia mařáka potvrzuji pravost jeho obrazu.

 PhDr. Mgr. Michael Zachař

70
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71.
Preisler Jan (1872–1918)

Krajina ticha
olej, plátno
43 × 36 cm
na rubu razítko pozůstalosti autora, ld značeno JP
odborná expertiza: doc. Phdr. tomáš vlček, csc.

650 000 Kč

Předložený obraz, olej na plátně 43 × 36 cm, značený vlevo dole monogramem JP, 
a označený na zadní straně plátna pozůstalostním razítkem pozůstalosti Jana Preislera 
(číslo je nezřetelné), zobrazující okraj lesa s potokem a lávkou, je dílem českého malíře 
Jana Preislera (1872–1918). Pro Preislerovo autorství svědčí povaha námětu a způsob jeho 
malířského přednesu: jedná se o jednoduchý krajinný motiv, který je podán s velkorysostí 
opřenou o harmonii temného barevného ladění vyznívajícího v pocitech smutku odstí-
něných noblesou Preislerova malířského nadání.

Pro datování je třeba brát v úvahu díla kolem roku 1902, kdy byl vytvořen obraz ikarův 
pád, s kterým má toto dílo společné ladění a malířské podání.

Doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

71
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72.
Waldhauser Antonín (1835–1913)

Německý Brod
olej, dřevěná deska
19,5 × 30 cm
sign. Pd monogram AW, na rubu razítko pozůstalosti autora
konzultováno a pravost potvrdili: Phdr. mgr. michael Zachař, Phdr. ivo helán

35 000 Kč

72
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73.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Ulička
1900
barevný lept
23 × 19 cm
sign. Pd vojt. Preissig

12 000 Kč

74.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Pastýř
1900
barevný lept s akvatintou
36,5 × 34,5 cm
sign. Pd vojt. Preissig

14 000 Kč

75.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Večer
1900–1906
barevný lept s akvatintou
36 × 27 cm
sign. Pd vojt. Preissig

16 000 Kč

76.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Zamyšlená
barevný lept s akvatintou
20,5 × 19 cm
sign. Pd vojt. Preissig

10 000 Kč

73

74

75

76
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77.
Ullmann Josef (1870–1922)

Zimní podvečer
akvarel, pastel, lepenka
35,5 × 43,5 cm
sign. Pd J. ullmann

45 000 Kč

78.
Panuška Jaroslav (1872–1958)

Hrad Lipnice v zimě
olej, lepenka
51 × 67 cm
sign. ld Panuška

45 000 Kč

77

78
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79.
Langer Karel (1878–1947)

Krajina (z cyklu Ty Táborské kraje …)
1939
olej, lepenka
50 × 69,5 cm
sign. ld k. langer 1939

35 000 Kč

80.
Lolek Stanislav (1873–1936)

U řeky
1924
olej, plátno
55 × 70 cm
sign. Pd lolek st. 24

18 000 Kč

79

80
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81.
Pavelka František (1894–1948)

Ženský akt
1935
akvarel, uhel, karton
73,5 × 107,5 cm (výřez)
sign. ld Pavelka 1935

10 000 Kč

82.
Obrovský Jakub (1882–1949)

Akt
1915
olej, lepenka
47 × 62 cm
sign. Pd J. obrovský 915

35 000 Kč

81

82
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83.
Obrovský Jakub (1882–1949)

Milenci
1920
olej, dřevěná deska
48,5 × 39 cm
sign. ld J. obrovský 920

35 000 Kč

83
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84.
Jambor Josef (1887–1964)

Zima
olej, plátno
36 × 50,5 cm
sign. ld Jambor
pravost potvrdili: Phdr. mgr. michael Zachař,  
Phdr. ivo helán

32 000 Kč

85.
Jambor Josef (1887–1964)

Podzimní krajina
1923
olej, plátno, rentolováno
90 × 127,5 cm
sign. ld J. Jambor 23
odborná expertiza: dr. helena knozová

45 000 Kč

84

85
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86.
Koníček Oldřich (1886–1932)

Lesní cesta
1920
olej, tempera, karton na lepence
55 × 43 cm
sign. ld old. koníček 1920

10 000 Kč

87.
Klímová Lucie (1884–1961)

Z valašské Rusavy
olej, plátno
50 × 65 cm
sign. ld lucie klímová
na rubu štítek s popisem, dva štítky ČFvu s razítky

24 000 Kč

86

87
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88.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Zátiší s ovocem
olej, lepenka
26,5 × 36,5 cm
sign. Pd l kuba

28 000 Kč

89.
Beneš Vincenc (1883–1979)

Zátiší s ovocem
olej, plátno na lepence
33 × 41,5 cm
sign. PN v. Beneš

35 000 Kč

88

89
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90.
Beneš Vincenc (1883–1979)

Kytice
1938
barevné křídy, karton
57 × 44,5 cm (výřez)
sign. ld 5./2. 38 v. Beneš

35 000 Kč
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91.
Kohout Alois (1891–1981)

Le Jardin de Montmartre
tempera, karton
50 × 66 cm
sign. Pd lecogue

35 000 Kč

92.
Mokrý František Viktor (1892–1975)

Ponte di San Mauro
olej, plátno
38 × 56 cm
sign. Pd F. v. mokrý, na rubu na blindrámu 
autorské razítko

18 000 Kč

91

92
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93.
Sychra Vladimír (1903–1963)

Dvoreček
olej, dřevěná deska
18 × 27,5 cm
sign. ld sychra
na rubu razítko: vystaveno v síni mánesa 1942

6 500 Kč

94.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Městské zákoutí
olej, lepenka
35 × 41 cm
sign. Pd l kuba

20 000 Kč

93

94
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95.
Ságner Augustin (1891–1946)

Slepá
olej, plátno
81 × 54 cm
sign. Pd ságner, na rubu ságner
na rubu název díla autorem a štítek výstavy: krajská 
galerie hradec králové, 1976

12 000 Kč

96.
Liesler Josef (1912–2005)

Lázně
1942
akvarel, kresba perem, karton
29 × 43 cm (výřez)
sign. Pd liesler 42
skica k obrazu lázně z roku 1943, na rubu přípis sbírky

4 500 Kč

95

96
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97.
Multrus Josef (1898–1957)

V parku
olej, lepenka
24 × 34,5 cm
sign. ld multrus

48 000 Kč

98.
Bílek Alois (1887–1961)

Žena s cigaretou
olej, plátno
65 × 53,5 cm
sign. ld Bílek

24 000 Kč

97

98
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99.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Zahrada
1933
olej, karton
24 × 35 cm
sign. Pd P. kotík 33

25 000 Kč

100.
Rabas Václav (1885–1954)

Bažantnice
1939
olej, plátno
45,5 × 62 cm
sign. Pd rabas 39

35 000 Kč

99

100
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101.
Šlenger Karel (1903–1981)

Chrám sv. Mikuláše
1933
olej, překližka
73 × 60,5 cm
sign. Pd Šlenger 1933

 35 000 Kč

102.
Beneš Vincenc (1883–1979)

Krajina
olej, malířská lepenka
34,5 × 49 cm
sign. ld v. Beneš

40 000 Kč

101

102
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103.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Hra dětí
1948
olej, plátno
50 × 61 cm
sign. Pd P. kotík 48
na rubu autorský štítek s popisem a razítko a štítek ČFvu s popisem; konzultováno a pravost potvrdili: Phdr. rea 
michalová, Ph. d., Phdr. ivo helán

50 000 Kč

103
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104.
Jiroudek František (1914–1991)

Studie ženských aktů
kol. r. 1938–40
olej, plátno
74 × 53 cm
oboustranný obraz, sedící a stojící ženský akt

16 000 Kč

104
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105.
Filla Emil (1882–1953)

Vzpínající se kůň
1939
kresba tuší, tužkou, papír
31,5 × 26 cm
sign. Pd e. F. 39.
konzultováno a pravost potvrdila:  
Phdr. rea michalová, Ph.d.

16 000 Kč

106.
Kupka František (1871–1957)

Amorpha / Dvoubarevná fuga
1913
barevná mědirytina
22 × 14 cm
sign. ld kupka v desce, Pd pozůstalostní 
razítko
literatura: Frank kupka 1871–1957, str. 144, obr. č. 93, 
vyd. kunsthaus Zürich, 1997 – FrANtisek kuPkA  
1871–1957 A retrosPective, str. 186, obr. č. 93, vyd. 
the solomon r. guggenheim museum New York, 1975

22 000 Kč

107.
Malý František (1900–1980)

Bez názvu
1936
kombinovaná grafická technika
26 × 16 cm
sign. Pd F. malý 36

20 000 Kč

108.
Reichmann Vilém (1908–1991)

Figura
1947
kombinovaná technika, karton na 
lepence
29,5 × 20 cm
sign. Pd reichmann 47

6 000 Kč

109.
Malý František (1900–1980)

Surrealistická kompozice
1933
kresba tuší, karton
24,5 × 27,5 cm
sign. ld F. malý 33

20 000 Kč

105
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110.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Vlastní portrét
1908
dřevoryt
10,8 × 10,8 cm
neznačeno

40 000 Kč 

111.
Bouda Cyril (1901–1984)

Toskánsko
akvarel, tuš, karton
20 × 25 cm (výřez)
sign. Pd c Bouda

15 000 Kč

112.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Benátské náměstí
barevná litografie
31,5 × 47,5 cm
sign. Pd Jan Zrzavý

35 000 Kč

110 111

112
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113.
Tichý František (1896–1961)

Hadí muž
1942
lept
41,2 × 29,6 cm
sign. ud tuchý 42, Pd t v tisku
reprodukováno: František dvořák – tichý František, 
grafické dílo, 1995, str. 59, č. 49

12 000 Kč

114.
Tichý František (1896–1961)

Muž v klobouku
1942
kresba tuší, akvarel
34 × 23,5 cm
sign. ud tichý 42

5 000 Kč

113

114
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FrANtiŠek hudeČek
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115.
hudeček František (1909–1990)

Kompozice
1964
kvaš, tempera, malířská lepenka
16 × 26 cm
sign. na rubu monogramem Fh 64
provenience: význačná sbírka moderního umění, Brno

28 000 Kč

115
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116.
hudeček František (1909–1990)

Bez názvu
1934
kombinovaná technika, grafit, karton
20,5 × 27 cm
sign. lN Fr. hudeček 34

10 000 Kč

117.
hudeček František (1909–1990)

Hlava
1946
kresba tuší, tužkou, karton
16,5 × 14,5 cm
sign. ld Fr. hudeček 46

6 000 Kč

116

117
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118.
hudeček František (1909–1990)

Člověk
1945
pastel, karton
22 × 14,5 cm
sign. ld Fr. hudeček, Pd 19. i. 45

6 000 Kč

119.
hudeček František (1909–1990)

Pohled z okna
1943
akvarel, tuš, karton
21 × 29,5 cm
sign. ld Fr. hudeček 43

16 000 Kč

118

119
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120.
Saudek Kája (1935–2015)

lips tullian – „Úplňková noc” gala 33
kresba tuší, běloba, karton
59 × 49 cm
sign. ld kája saudek
poslední chybějící list komiksu lips tullian

140 000 Kč

120
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121.
Piesen Robert (1921–1977)

Náměstí v Písku
1954
kvaš, karton
32 × 45 cm
sign. Pd r. Piesen
na rubu popis díla autorem

55 000 Kč

121
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122.
Válová Květa (1922–1998)

Sestry
druhá polovina 40-tých let 20. st.
olej, plátno
94 × 71 cm
sign. ld k. válová

210 000 Kč

123.
Souček Karel (1915–1982)

Akt růžový
1966
olej, lepenka
50 × 72,5 cm
sign. Pd k. souček 66
na rubu štítek s popisem

48 000 Kč

122

123
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124.
Palcr Zdeněk (1927–1996)

Žena s dítětem
1960
plaketa, patinovaná sádra
29,5 × 26 cm
sign. na rubu Z Palcr -60

12 000 Kč

125.
Bauch Jan (1898–1995)

Podobizna dívky
1960
olej, plátno
64 × 49 cm
sign. lN Jan Bauch 1960

35 000 Kč

126.
Janeček Ota (1919–1996)

Plachetnice v noci
1986
olej, plátno
33 × 41 cm
sign. Pd ota Janeček 86, 
na rubu ota Janeček 86
na rubu název díla autorem, 
autorský štítek s číslem soupisu 960

45 000 Kč

124 125

126
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hájek Miloslav (1927–2010)

Půlakt
1960
autorská plastika, patinovaná sádra
v. 46 cm
sign. zezadu h - 60

12 000 Kč

203
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128.
Anderle Jiří (1936)

Ikaros a Daidalos (Dialog mušlí 
a kamínků z ostrova Kypru)
1986
kombinovaná technika, kresba, 
asambláž, koláž, karton, plátno
41,5 × 35,5 cm
sign. Pd Jiří Anderle červen 1986
uprostřed název díla autorem, na rubu 
štítky s popisem díla

40 000 Kč

129.
Liesler Josef (1912–2005)

Bájný pták
1965
tempera, lepenka
44 × 62 cm
sign. ld 2× liesler 65, na rubu 
Josef liesler / 1965
na rubu popis díla autorem a razítko ČFvu

12 000 Kč

128

129
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130.
Plocek Vilém (1905–2001)

Naposled nesu ti rákos …
1977
olej, tempera, koláž, lepenka
76 × 57 cm
sign. Pd vilém Plocek 77
Z pozůstalosti Břetislava hrabala (bratra spisovatele B. hrabala) – na rubu štítek z pozůstalosti B. hrabala. rodiny 
hrabalovy a Plockovy se v 70. a 80. letech intenzivně stýkaly.

28 000 Kč

130
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131.
Kiml Václav (1928–2001)

Kytice
1974
enkaustika, textil, překližka
50 × 40 cm
sign. Pd v. kiml, na rubu v. kiml 74

65 000 Kč

132.
Kiml Václav (1928–2001)

Letní čas
80. léta 20. stol.
enkaustika, plátno, překližka
55 × 39 cm
sign. Pd v. kiml
na rubu štítek s popisem díla

85 000 Kč

133.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Dívka s knihou
1986
olej, plátno
65 × 90 cm
sign. Pd v. komárek 86

65 000 Kč

134.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Krajina (Bílé stromy)
1990
olej, plátno
65 × 90 cm
sign. ld v. komárek 90

65 000 Kč

131

132
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135.
Valter Karel (1909–2006)

Políčko u Čkyně
1985
akryl, sololit
26 × 31,5 cm
sign. ld valter 85
na rubu razítko: vystaveno v galerii moderna 2014

45 000 Kč

136.
Koblasa Jan (1932)

Cherchez La Femme
1987
akryl, kvaš, lepenka, sololit
54 × 28 cm
sign. Pd monogram Jk 87
ld název díla autorem

10 000 Kč

137.
Matal Bohumír (1922–1988)

Akt ženy
1961
olej, lepenka
44 × 31 cm
sign. PN matal 61

65 000 Kč

135 136

137
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138.
Rittstein Michael (1949)

Hbitý králík
2009
olej, plátno
50 × 40 cm
sign. Pd rittstein 2009, na rubu na blindrámu m. rittstein 2009
na rubu na blindrámu název díla autorem

35 000 Kč

138
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Nevšední nadání a osobitý přístup k tvorbě předurčily tohoto autora k tomu, aby se stal 
již počátkem šedesátých let jedním z našich velmi diskutovaných a často vystavovaných 
malířů. významný francouzský kritik Pierre restany, který v té době začal navštěvovat 
Prahu a objevil zde tvorbu některých našich kvalitních umělců, věnoval Jiřímu Balcarovi 
zvláštní pozornost. 

Původní strukturálně orientovaná tvorba se mu po letech jeví jako vyčerpaná a na rozdíl 
od medka, který nadále precizoval svůj projev do někdy až estetizujích obrazů, Balcar 
radikálně mění přístup a začíná se věnovat zvláštním způsobem pojatému tématu figur. 
velmi anonymně působící postavy, či často pouze jejich obrysy, kterým záměrně chybí 
obličeje, či jsou razantně přeškrtány vyzařují z autorova díla druhé poloviny šedesátých 
let nevšední existenciální magii. mysticky působící figury jsou zobrazovány osamoceny, 
či ve skupinkách a uhrančivé tajemno jakoby zastaveného času je většinou ještě zdů-
razněno zakomponováním pragmaticky působících písmen, či nerozluštitelných znaků. 

PřEdSTAVITEL 
ExISTENCIáLNÍ MAGIE

139
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139.
Balcar Jiří (1929–1968)

Diptych
1965
2× monotyp, kresba tuší, akvarel, papír
29 × 21 / 29 × 20,5 cm
sign. 1× ld Balcar 65

12 000 Kč

140.
Balcar Jiří (1929–1968)

DE - 6
1965
suchá jehla 13/15
24,5 × 16,5 cm
sign. Pd Jiří Balcar 65
ud název

9 000 Kč

141.
Balcar Jiří (1929–1968)

Přítelkyně?
1966
lept, akvatinta, karton 6/15
33 × 21 cm
sign. Pd Jiří Balcar 66
ud název

9 000 Kč

140
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142.
Novák Ladislav (1925–1999)

Bez názvu
1962
kombinovaná technika, karton
21,5 × 14,5 cm
sign. Pd 31. 12. 62 monogram

15 000 Kč

143.
Sopko Jiří (1942)

Akvabely
1982
akvarel, tužka, ruční papír
42 × 59 cm
sign. Pd Jiří sopko 82

75 000 Kč

142
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144.
Sopko Jiří (1942)

Tři hlavy
1978
akvarel, barevné tuše, karton
27,5 × 37,5 cm (výřez)
sign. Pd sopko 78

16 000 Kč

145.
Sopko Jiří (1942)

Tváře
1978
barevná perokresba, karton
14 × 35 cm
sign. Pd sopko 78

12 000 Kč

144
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ZdeNěk skleNáŘ 

foto: Alexandr Skalický st.
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146.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Apollinaire
1980
kresba kuličkovým perem, ruční papír
21,5 × 12 cm
sign. ld sklenář 80

10 000 Kč

146



216

147.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Hlava
1967
litografie
46 × 33 cm
sign. ud sklenář 67

25 000 Kč

148.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Giuseppe Arcimboldo
1972
litografie, autorský tisk
42 × 32 cm
sign. ud sklenář 72

16 000 Kč

147
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149.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Květiny
1975
barevná litografie
32 × 23 cm
sign. ud sklenář 75

15 000 Kč

150.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Žena
1945
suchá jehla 21/24
24,5 × 17,5 cm
sign. Pd Zd. sklenář 45

13 000 Kč

149
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151.
Kotík Jan (1916–2002)

Pseudofigura
1987
olej, tužka, karton
29 × 18 cm
sign. Pd J. k. 87

4 000 Kč

152.
Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
80. léta 20. stol.
akryl, překližka
51 × 69,5 cm
sign. Pd J. kotík
publikováno: v monografii Jan kotík vydané v roce 2011 
Národní galerií Praha na straně 451 s číslem díla 2349

25 000 Kč

impresivní a dynamické dílo odrážející 
kotíkovu tvorbu osmdesátých let.

151

152
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153.
Kotík Jan (1916–2002)

Nádherná horda / Pán močálů
1988
olej, akryl, překližka
100 × 71 cm
sign. na rubu J. kotík 1988
na rubu název autorem: herrliche horde – herr des moores; vystaveno: Berlín 1992, Jihlava 1992, Praha 1996; 
publikováno: v monografii Jan kotík, Národní galerie 2011, str 454, č. 2391

35 000 Kč

v nabízeném díle se snoubí typický barevný projev autora se zdařilou realizací jeho 
tendencí k opuštění klasického formátu obrazu. vzniklo tak několik významných obrazů 
série nazvané Nádherná horda, které byly na shodném tvaru překližky odlišně malovány 
expresivně působícími barvami. dílo Pán močálů bylo často vystavováno, protože velmi 
dobře reprezentuje kotíkovu zajímavou tvorbu konce osmdesátých let, ve které domino-
val malířův kolorismus i jeho věčná touha po opuštění klasické plochy obrazu.
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154.
Těšínský Karel (1926–2005)

Kompozice
1967
olej, plátno
60 × 75 cm
publikováno: dospěl milan, machalický Jiří: karel 
těšínský (1926–2005), obrazová příloha – malby,  
str. 59; dospěl milan, machalický Jiří: karel těšínský 
(1926–2005), str. 152, soupis díla o 27

65 000 Kč

těšínský zaujal zvláštní postavení, protože 
spojil citlivost k přírodě s racionálním čle-
něním prostoru, došel k vyvážení všech 
zásadních složek uměleckého díla, to zna-
mená smyslu pro sladění tvarů a barev-
ných tónů. Jeho projev byl kultivovaný 
a přitom výrazově silný, srozumitelný a záro-
veň rafinovaný. tím dosahuje důležitého 
postavení ve své generaci a stále jasněji 
se ukazuje, že se stal významným článkem 
celkového vývoje našeho umění.

Pro karla těšínského neexistuje silnější 
zájem než je malba a každý dojem a vzru-
šení, které jím prochází, směřuje k budoucí 
malířské realizaci.

František Dvořák 1969

ZAPOMENUTý  
Z VLASTNÍ VůLE
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155.
Urbásek Miloš (1932–1988)

XXXIV.
1966
lept 1/20
39,5 × 49,5 cm
sign. Pd miloš urbásek 1966

8 000 Kč

156.
Knížák Milan (1940)

Dům z protoplazmy
1973–1975
kombinovaná technika, karton
55 × 40 cm
sign. na rubu m. knížák 73-5

14 000 Kč

157.
Novák Ladislav (1925–1999)

Bez názvu
1964
kombinovaná technika, akvarel, 
tuš, karton
35,5 × 24,5 cm
sign. u 7. 5. 64. monogram

8 000 Kč

158.
Kubíček Jánuš (1921–1993)

Barevná abstrakce (Mezi nocí 
a dnem)
1978
akvarel, karton
25 × 32 cm
sign. Pd Jánuš kubíček 1978
Pd 34.1.g. a ud název díla autorem

6 000 Kč
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159.
Istler Josef (1919–2000)

Hlava
1978
kombinovaná technika, olej, tiskařské barvy, lepenka
24 × 21 cm
sign. Pd istler 78

19 000 Kč

Zdařilá a kompozičně i barevně vyvážená práce pochází ze zahraniční sbírky a repre-
zentuje typickou tvorbu tohoto velmi významného autora naší výtvarné scény a člena 
mezinárodní skupiny coBrA.
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160.
Kyncl František (1934–2011)

Reliéf (z cyklu Monostruktury)
1990
reliéf, akryl, ruční papír
60 × 35 cm
sign. uN k. kyncl 90

12 000 Kč

161.
Kyncl František (1934–2011)

Modrá monostruktura č. 14
1992
reliéf, akryl, ruční papír
101 × 74 cm (výřez)
sign. na rubu F. k. 92
na rubu autorem přípis: e 1 - 36

28 000 Kč

162.
Valenta Rudolf (1929)

Rote diagonale
1992
barevná serigrafie 15/30
75 × 56 cm
sign. Pd r. valenta 92
ld název díla autorem

6 500 Kč

163.
Urbásek Miloš (1932–1988)

O
1975
barevná serigrafie, autorský tisk
69 × 55 cm
sign. Pd urbásek 75

8 500 Kč

164.
Valenta Rudolf (1929)

Z cyklu New Geometry, 2 + 1 diag.
1987
skládaný karton, koláž, tužka, karton
67,5 × 47 cm
Pd r. valenta 87
ld název autorem

18 000 Kč

160
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165.
Kolíbal Stanislav (1926)

Bez názvu
1961 / 1991
kresba tužkou, pastel, karton
41 × 31 cm
sign. Pd kolíbal 1991/61

8 000 Kč

166.
Kubíček Jan (1927–2013)

Bez názvu
1986
kombinovaná technika, asambláž, tuš, 
karton
51 × 34 cm (výřez)
sign. ud Jan kubíček 1986

28 000 Kč

Jan kubíček je prakticky jediným naším kon-
struktivistou, který od samotného počátku 
svého vstupu na půdu tohoto umění exakt-
ních forem zůstává přes padesát let ve své 
tvorbě svému „geometrickému přesvědče-
ní“ naprosto věrný.

Autor v tomto díle pracuje s velmi čistými 
linemi, kontrastem černých linek na bílém 
podkladě a reliéfní vlastností kolážovaných 
elementů, čímž velmi připomíná tvorbu 
milana grygara. Přes všechnu přesnost 
a nekompromisní přísnost geometrické 
kompozice působí toto dílo velmi lyricky 
a přitažlivě.

165
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167.
Ovčáček Eduard (1933)

O - N - Signs I.
1992
tempera, tuš, karton
90 × 63,5 cm
sign. ud e. ovčáček 92

30 000 Kč
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168.
hampl Josef (1932)

Bez názvu
1985
kresba tužkou, koláž, karton
44 × 21 cm
sign. ud Jos. hampl 85, na rubu 12.1.85

12 000 Kč

169.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Linie
1986
barevná serigrafie
18,5 × 18,5 cm
sign. Pd sýkora 86
reprodukováno: Zdeněk sýkora, Quatro Bottrop Josef 
Albers museum, Bottrop (d), 1986

19 000 Kč
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170.
Kubíček Jan (1927–2013)

Tři kruhy s dislokacemi
1983
akryl, damarový lak, plátno
35,5 × 35,5 cm
sign. na rubu monogram Jk, Jan kubíček 1983
na rubu popis díla autorem

90 000 Kč

171.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Černobílá struktura
1968
serigrafie 60/100
87,5 × 43,5 cm
sign. na rubu sýkora
reprodukováno: Zdeněk sýkora grafika, monografie, str. 51, 153, vydala 
gallery, Praha 2008, Paralelní cestou – grafická tvorba Zdeňka sýkory, 
cena vladimíra Boudníka 2008

90 000 Kč
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172.
honegger Gottfried (1917–2016)

Geometrická kompozice
reliéfní prostorová koláž, serigrafie, karton 17/30
57 × 50 cm
sign. Pd honegger

14 000 Kč

tento výtvarník je reprezentantem švýcarského systematického konstruktivismu, který 
v tomto výtvarném jazyce udával tón celé evropě. Jména jakými jsou například richard-
Paul lohse, max Bill, či verena loewensberg jsou dnes již nezapomenutelnými pojmy. 
Nabízená prostorová koláž je ukázkou příkladné kompoziční dokonalosti a svědčí o mimo-
řádných kombinačních schopnostech autora i jeho vysokém estetickém cítění.
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173.
Morellet Francois (1926–2016)

Trames
1977
barevná serigrafie
60 × 60 cm
sign. morellet 77

12 000 Kč
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Jak postupovat:

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

Nemůžete se zůčastnit aukce na sále?

Využijte možnosti online dražby!

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

http://acb.livebid.cz

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

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

WWW.TISKNU-ART.CZ

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

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

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

Přijímáme obrazy do prestižní večerní aukce

evening sale 2017
Topičův salon praha



Poznámky:



průvodce pro nepřítomné a telefonní uchazeče

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

Obecné

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

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

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

Vyplnění formuláře

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

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

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

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



plná moc pro zastupování v dražbě
dražba po telefonu

Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČ: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 26. 3. 2017 
ve 13.30 hod., na adrese Topičův salon – Národní třída 9, Praha 1 a dražila za mne 
do uvedených limitů či po telefonu následující věci:

č. autor název cena  limit  
nebo telefon

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

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

Jméno: 

Příjmení: 

telefon: 

tel. pro dražbu: 

e-mail: 

číslo oP: 

ulice: 

město: 

PsČ: 

stát: 

datum a místo: Podpis:



Podmínky pro zastupování v dražbě a telefonní prodej

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

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

Platba na aukci

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

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

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

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

Ochrana osobních údajů

Z důvodu plnění některých služeb, o které klienti požádali, může 1. Art consulting zpřístup-
nit informace třetím stranám (např. přepravci). Je zájmem 1. Art consulting Brno – Praha 
vyžadovat, aby tyto třetí strany respektovaly soukromí a důvěrnost informací našich klien-
tů a poskytovaly stejnou úroveň ochrany informací klientů, jak je stanoveno v rámci eu.
Podpisem této Plné moci pro zastupování a telefonního dražení souhlasíte s takovým 
sdělením.

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



VEČERNÍ AUKCE 
POVÁLEČNÉHO & SOUČASNÉHO UMĚNÍ
PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA 22. 5. – 7. 6. 2017  
DENNĚ, VČETNĚ VÍKENDU I SVÁTKŮ  
OD 10:00 DO 18:00 HOD.

WWW.ACB.CZ

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

7. 6. 2O17
V 18.30 HOD.

TOPIČŮV SALON
PRAHA 1, NÁRODNÍ TŘÍDA 9
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