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Nutno objednat minimálně 24 hodin předem na telefonu 603 424 913.
Všechna nabízená umělecká díla byla konzultována se znalci z oboru.
Na požádání mohou být opatřena odbornou expertizou a certifikátem o pravosti díla.
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– podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní
– parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov
– ulice Zborovská a Janáčkovo nábřeží s přilehlými ulicemi (zdarma bez omezení)
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– možnost krátkodobého parkování na protější straně Topičova domu
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JMENNÝ

REJSTŘÍK

AUTOR

POLOŽKA

A
Alviani Getulio

84

B
Bauch Jan
25, 103
Benda Břetislav
10
Biasi Alberto
82
Bolf Josef
73, 104
Boštík Václav
57
Bourdelle Émile Antoine
1
Burian Zdeněk
91
C
Costalonga Franco
D
David Jiří
Dědičová Irena
Demartini Hugo
Dobeš Milan

79
126
60
54
46, 48

F
Feigl Bedřich
Fila Rudolf
Filko Stano
Filla Emil

17
86
85, 87, 88
5, 8

G
Giacometti Alberto
Grygar Milan
Gutfreund Otto
Guth Hella

77
45, 51, 64
6
115

H
Herbst Jaroslav
Hilmar Jiří
Holan Karel
Hudeček František
Hulík Viktor

95
123
93
12, 49, 98
89

Ch
Chatrný Dalibor
Chlupáč Miloslav
I
Istler Josef

50, 127
42
32, 34, 113, 114

J
Janeček Ota
Janošková Eva
Janoušková Věra
Jetelová Magdalena
Jíra Josef
Jiroudek František
Jiřincová Ludmila
John Jiří
K
Kiml Václav
Kintera Krištof
Koblasa Jan
Kokolia Vladimír
Kolář Jiří
Kotík Jan
Kovanda Jiří
Král Jaroslav
Kubíček Jan
Kučerová Alena
Kvíčala Petr
Kyncl František
L
Lhoták Kamil
Lhote André
M
Malich Karel
Malý František
Marešová Milada
Matal Bohumír
Merta Jan
Mirvald Vladislav

23, 102
31
43, 111
68
26
94
107
20, 112
101
74
69, 122
66
27, 28, 119
35
58
9
36, 44, 56
105
125
52
71
76
55
21, 97
24
99
61
53

N
Načeradský Jiří
Nepraš Karel
Nešleha Pavel
Novák Vladimír

38
37
63
41

O
Ovčáček Eduard

30

P
Panuška Jaroslav
Pěchouček Michal

Podrabský Josef
Poš Jaroslav
Procházka Antonín
Procházková Linka

13
92
11, 16
15

R
Rajlich Tomas (Tomáš)
Rittstein Michael
Róna Jaroslav
Rossi Horacio Garcia
Rotrekl Teodor

59
70
124
81
96

S
Skála František
Smetana Jan
Souček Karel
Stein Joël
Stratil Václav
Sudek Josef

72
39
100
78
65
90

Š
Šíma Josef
Šimotová Adriena
Štolfa Miroslav
Štyrský Jindřich
T
Typlt Lubomír

14, 18, 29
62, 120
22
2, 7
75t

V
Valenta Jiří
47, 121
Valter Karel
106
Voskuil Jan Maarten
83
Vyleťal Josef
108, 109
Vyleťalová Olga
110
W
Wilding Ludwig

80

Z
Zívr Ladislav
19
Zlín Machálek Karel
33
Zoubek Olbram
40, 116–118

3, 4
67
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PROGRAM AUKCE
EXKLUZIVNÍ VÝBĚR
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
str. 10
MIMOŘÁDNÁ
NABÍDKA SVĚTOVÉ
MALÍŘSKÉ TVORBY
str. 196
KLASICKÉ
& MODERNÍ UMĚNÍ
str. 226

EXKLUZIVNÍ
VÝBĚR
VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ

1

BOURDELLE ÉMILE
ANTOINE (1861–1929)
Héraklés – Lučištník
1909
bronzová plastika
64 × 60 × 29 cm
sign. zepředu Emile Antoine Bourdelle, zezadu
E. Bourdelle
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
900 000 Kč
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Helenistická
oslava fyzické síly
a nadpozemské
dokonalosti

Posuzované dílo „Héraklés – Lučištník“ je reprezentativní, bravurně formovanou a maximálně
harmonicky vyváženou prací Émila Antoina
Bourdella, vedle Augusta Rodina nejvýznamnějšího francouzského sochaře přelomu devatenáctého a dvacátého století, Rodinova nejoblíbenějšího
žáka, který směřoval k opačnému tvůrčímu ideálu, kdy expresivity dosahoval zjednodušenými
geometrizujícími principy a svým důrazem na
uváženou konstrukci plastiky uvodil přijetí nového klasicismu v další sochařské generaci, autora,
který roku 1909 vystavoval v Praze a k Čechám
měl vřelý vztah.

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 13
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Émile Antoine Boutrdelle se narodil roku 1861
ve francouzském Montaubanu, městě, které
v předchozím století dalo světovému umění
ještě jednoho uměleckého génia: Jeana Augusta
Dominiqua Ingrese. Bourdelle nastoupil ve třinácti
letech do truhlářské dílny svého otce jako učeň.
V roce 1876 nastoupil na École des Beaux-Arts
v Toulouse. V roce 1884 byl přijat ke studiu na
École des Beaux-Arts v Paříži. V roce 1885 získal
zlatou medaili na každoročním Salonu za sochu
První Hannibalovo vítězství. To mu přineslo
uznání a zájem samotného Rodina, který ho
přijal za svého asistenta. Oba umělci se respektovali a pracovali na řadě společných projektů.
K Bourdellovým prvním monumentálním realizacím patří Památník bojovníkům a obráncům Tarnet-Garonne v jeho rodném městě Montaubanu,
připomínající občanský odpor z let 1870–1871
v prusko-francouzské válce. Toto dílo bylo reflexí
nového společenského zájmu o pomníky padlých
a stalo se vzorovým typem moderního válečného
památníku.
V roce 1900 založil Bourdelle spolu s Rodinem
a dalším sochařem Desboisem sochařskou školu
na Montparnassu, která však neměla dlouhé
trvání. Navštěvoval ji mimo jiné Henri Matisse.
Bourdelle se ve své tvorbě postupně oprošťoval
od Rodinova vlivu a nacházel vlastní styl. Jeho
Hlava Apollonova z roku 1900 již ukazuje rozdílné cítění obou umělců. Roku 1905 má Bourdelle
první samostatnou výstavu a o tři roky později
opouští Rodinův ateliér, aby nadále pracoval
samostatně a šel svou cestou.
Rok 1909 byl v Bourdellově životě mimořádně
úspěšný. Začal jednak vyučovat na Akademii
Grande Chaumiere, která se stala nejslavnější
uměleckou školou dvacátých let. Sochař tam
působil až konce svého života roku 1929. Mezi
jeho žáky patřili takoví velikáni jako Alberto
Giacometti, Germaine Richier, Vieira da Silva
či Otto Gutfreund.
V roce 1909 se uskutečnila také jeho památná výstava v Praze, zorganizovaná Spolkem
výtvarných umělců Mánes, jež byla podobně

významnou kulturní událostí jako pražská výstava Rodinova roku 1902 či Munchova roku 1905.
Bourdelle se v Čechách aktivně zasloužil o zakořenění nového klasicismu jako slohového proudu,
reprezentovaného řadou významných tvůrců
českého sochařství: Štursou, Španielem, Benešem,
Horejcem a dalšími.
Rok 1909 lze pokládat též za počátek nové etapy
Bourdellovy tvůrčí dráhy, na níž vstupuje již jako
uznávaný autor. Tehdy vzniká posuzovaná plastika
„Héraklés – Lučištník“, jedna ze stěžejních sochařových realizací, o výšce 250 cm ve finální verzi.
Posuzované dílo je osmou studií označovanou
jako „prostřední konečný model“, „modèle intermédiaire définitif“.
Podtitul plastiky, Heráklés bojující s ptáky stymfalskými, souvisí s příběhem z antické mytologie
o dvanácti úkolech bájného hrdiny, které mu uložil splnit jeho strýc, mykénský král Eurystheos.
Jedním z nich bylo právě vymýcení lidožravých
ptáků v bažinách Stymfalu.
Uvádí se, že podobně jako kdysi Rodin definoval
ideu „Bronzového věku“, své první stěžejní plastiky, až po jejím dokončení, také Bourdelle rozpoznal své téma až během práce na této kompozici.
Modelem byl mimořádně atletický důstojník francouzské armády, který sám inicioval vznik díla.
Bourdelle při ztvárnění postavy experimentoval
s nejrůznějšími pózami, aby harmonicky vyvážil
jeho výraznou muskulaturu a dospěl tak k velmi
dynamické pozici.
Ve ztvárnění sochy se Bourdelle odvolal na dvě
tradice – zatímco lučištníkova hlava odkazuje k archaickému řeckému sochařství, výrazně
modelované tělo je určitou evokací hélenistické
oslavy fyzické síly a nadpozemské dokonalosti
proporcí.
Dle kovolitické značky odlila sochu slévárna
Alexise Rudiera, francouzského litce, který pracoval vedle Antoine Bourdella také pro Augusta
Rodina a další přední francouzské mistry.
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ŠTYRSKÝ JINDŘICH
(1899–1942)

Vítězslav Nezval – Sexuální
nocturno
1931
bibliofilie s 10 tisky původních koláží, výtisk č. 111
10 tisků 14,5 × 11 cm
sign. na frontispisu Štyrský
vydání autor typograficky upravil a ilustroval
65 000 Kč

Tvorba Jindřicha Štyrského, významného představitele surrealismu a spoluzakladatele artificielismus, je nesmírně rozmanitá. Historik umění
Karel Srp v roce 1997 trefně uvedl: „Štyrského
dílo je tak mnohostranné, že se zdá být jako celek
neuchopitelné: vnímáme vždy jen jednu část,
při natočení se zjevuje jiná, a náhle ty, o nichž
se domníváme, že je známe, se ukáží v nových,
pozměněných souvislostech. (…).”
Kromě činnosti výtvarné byl Štýrský silně angažovaný i do činnosti literární. – A to nejen jako
spisovatel a ilustrátor, ale i jako samotný redaktor,
v nakladatelském listu: Literární kurýr Odeon, kde
po tři roky vydával (pro omezené množství odběratelů) časopis „Erotické revue“ a „Edici 69“. Právě
v „Edici 69“ vyšla, Štýrského slavná práce „Emilie
přichází ke mně ve snu“, kterou i sám ilustroval.
Dalším významným dílem „Edice 69“ bylo i zde
dražené „Sexuální nocturno“ Vítězslava Nezvala,
doprovázené opět Štýrského litografiemi. Toto
dílo, vyšlo poprvé a na sedm desetiletí i naposled, roku 1931. Jedná se o Nezvalovy vzpomínky
na léta svého pohlavního probuzení. Tato práce
patří mezi základní díla nejen české meziválečné
avantgardy, ale české moderní literatury obecně.
Na první dojem by se mohla naskýtat paralela
Nezvalova „Sexuálního nokturna“ s „Hrdinskými
činy mladého donchuána“ od Guillaume
Apollinairea, avšak přinejmenším míra otevřenosti
výpovědi je u obou velmi odlišná.
Ať již se jednalo o jakoukoli formu vyjádření (výtvarnou, literární aj.), pro dílo Jindřicha
Štýrského zůstalo stěžejním tématem tvorby:
erotika; motivy snů a smrti; a autorovi zážitky
z dětství. Jedná se o mimořádného umělce, nejen
na českém kulturním poli, ale i v měřítku světovém.
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4

PANUŠKA JAROSLAV

PANUŠKA JAROSLAV

Hlava čarodějnice

Kostlivci v rubáších

1906
uhel, karton
45 × 38 cm
sign. PD Panuška

kombinovaná technika, karton
32 × 25,5 cm
sign. PD monogram P

(1872–1958)

(1872–1958)

75 000 Kč
45 000 Kč
VYSTAVENO
České muzeum výtvarného umění v Praze (Olaf
Hanel, Jaroslav Panuška, obr. 32), 1994

Dílo Jaroslava Panušky zle rozdělit na dvě části,
a to na část ranou, obdivovanou a vyhledávanou
sběrateli a na tvorbu pozdní, především v oblasti
krajinářsko archeologickou. Větší, a zatím poslední
samostatná výstava v Praze, se uskutečnila v roce
1994 v Českém muzeu výtvarného umění. Tato
výstava prezentovala hlavně Panuškovu symbolistně – dekadentní tvorbu. Panuškovy fantaskní
práce se objevily také na dvou dalších velkých
výstavách, a to v Obecním domě v roce 2006–7
a v německém Darmstadtu v osmdesátých letech
minulého století.
Panuškova „Hlava čarodějnice“ se dokonce dostala na přední obal obsáhlé monografie, vydané
v česko-anglické verzi. Panuška proto namaloval
ještě jednu verzi uhlovou technikou, která byla
také vystavována a je nyní nabízená v této aukci.
Panuškovy obludy vzbuzují buď úsměv, nebo
lehce vyděsí jako u tohoto obrazu. Účinek těchto
děl je vybudován na výrazu bizarní masky, která
se stává v umění přelomu století výrazným motivem. Fantaskní náměty vzbudily pozornost veřejnost,i i když u Panušky šlo vždy o záměr, jehož
dlouhodobý směr byl v jeho rané formě veden
především pro sugestivní napětí. Tato forma
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patří i ke sběratelsky nejvyhledávanější, na uměleckém trhu je velice vzácná a vysoce ceněná.
Mnoho těchto prací je v majetku galerií a mnohé
jsou známy z reprodukcí, ale mnoho jich zůstává
v majetku soukromém a jen ojediněle se dostane
na umělecký trh.
K Panuškovým fantaskním dílům řazeným
k proudu dekadence a symbolismu, který se
těšil na přelomu 19. a 20. století velké pozornosti,
patří i druhé dílo nazvané „Kostlivci v rubáších“
(nebo „Sněm mrtvých“). Toto dílo pochází ze soukromé sbírky v blízkosti rodiště Jaroslava Panušky
(Kochánov u Světlé nad Sázavou). Uměnímilovné
obci tak zůstává naděje, že se ze soukromých sbírek vynoří další neznámá díla tohoto umělce. To je
zřejmé i u tohoto výjimečného obrazu, ve kterém
se snoubí vše, co v obrazech z tohoto období lze
vyjádřit naprosto geniálním způsobem. Panuška
se tu jeví jako silný, originální talent a opravdový umělec. Jeho postavy jsou vychrtlé, jakoby
nehmotné, kostlivec přichází pro svou lebku, mrtví
se na živých mstí za dřívější hříchy, etické principy
mizí. Kostlivci v rubáších jsou jeho důkazem, jejich
posláním je pomsta, rozsévání zla a ukazuje barbarství civilizovaného světa.
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FILLA EMIL (1882–1953)
Krajina od Veverské
Bítýšky
1906–1907
olej, lepenka
54,5 × 69,5 cm
sign. LD Emil Filla
na rubu razítko Vystaveno v Mánesu 1932
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
680 000 Kč
VYSTAVENO
Jubilejní výstava díla Emila Filly, Budova Mánesa,
Praha, květen 1932, č. k. 12 (pod názvem „Krajina
od Veveří Bytišky“)
Zachyceno na fotografii z pozůstalosti Emila
Filly, dokumentující instalaci této výstavy –
reprodukováno v monografii V. Lahoda, Emil Filla,
Academia, Praha, 2007, s. 392 (první foto)

Kongeniální munchovská
exprese
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Posuzovaný obraz „Krajina od Veverské Bítýšky“
je originálním, vývojově nesmírně vzácným,
munchovsky laděným expresivním dílem Emila
Filly, malíře, sochaře, grafika, teoretika i organizátora, legendární postavy české moderny, autora,
bez něhož by naše umění mělo zcela jinou tvář –
bylo by poznatelně chudší. Mnohostranná aktivita
Emila Filly podněcovala různými způsoby celou
generaci. Jeho suverénní všestrannost i jisté
autoritářství vyvolávaly od počátku respekt jak
u umělců jeho okruhu, které podněcoval k vyšším
výkonům, tak u širší veřejnosti sledující osudy
české kultury. Bez tvůrčího přínosu Emila Filly by
české umění nedosáhlo světovosti, jakou se může
pyšnit přinejmenším v období před první světovou
válkou.
Zásadní událostí v dějinách českého moderního umění se stal již autorův podíl na výstavách
skupiny Osma v letech 1907 a 1908. Pro utváření
jeho tehdejšího tvůrčího profilu byla rozhodující
pražská výstava norského malíře Edvarda Muncha
(1905). Od roku 1911 se Fillův zájem o moderní
evropské umění soustředil především na Paříž.
Spolu s dalšími českými umělci rozpoznal převratný význam Picassova a Braquova kubismu.
Filla se stal spolu s Ottou Gutfreundem umělcem,
který dokázal kongeniálně rozvinout poetiku kubismu v dílech jeho analytické i syntetické fáze. Na
uplatnění kubismu ve vývoji českého moderního
umění se podílel i organizačně. Byl zakládajícím
členem Skupiny výtvarných umělců a redaktorem
Uměleckého měsíčníku. V letech 1914–1920 žil
v exilu v Holandsku, kde se stal uznávanou osobností mezinárodní umělecké avantgardy. Na dobovém kulturním dění se podílel i politicky účastí
v českém zahraničním odboji. Studoval holandské
malířství sedmnáctého století a zhodnocoval
poetiku kubismu v řadě svých zátiší. Po návratu do Prahy znovu vstoupil do SVU Mánes a ve
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dvacátých a třicátých letech se stal jedním z jeho
stěžejních představitelů. V malířském, kresebném,
grafickém a sochařském díle zhodnocoval objevy
kubismu, které aktualizoval novými teoretickými
studiemi a rozvíjel v mnoha osobitých modifikacích, kdy syntetický kubistický slovník uvolňoval
do organičtějších, mnohdy libidózních forem.
Nového expresivního výrazu, zdůrazněného
tvarovými deformacemi, dosáhla Fillova tvorba
od poloviny třicátých let, v souvislosti s reakcí
na ohrožení evropské kultury německým nacismem. Do osudového boje s jeho projevy se Filla
dostal jako vězeň německých koncentračních
táborů v letech 1939–1945. Po přetrpěných útrapách a roční rekonvalescenci se vrátil k malířskému stojanu a s novým přílivem vitality a tvůrčího
chtění rozvíjel všechny námětové oblasti, které
byl nucen opustit: na jedné straně zátiší – malé
skvosty nádherně provedené v barevné hmotě,
na straně druhé monumentální obrazy na témata
slovenských lidových písní, ale také další figurální
práce, v nichž navázal na přerušenou linii velkého
cyklu třicátých let.
V letech 1907–1908 namaloval Emil Filla výrazné manifestační obrazy nové malířské generace
sdružené ve skupině „Osma“. Její vystoupení bylo
„pumou“ proti stojatým vodám tehdejšího umění.
Mělo ráz sebevědomé výzvy, manifestačního
gesta, které nepostrádalo společensko-politické
zřetele. Tito mladí, jak napsal F. X. Šalda, šli proti
„zbabělosti myšlenkové, tuposti ducha i surovosti
srdce“, které nebylo „někde v ústraní, (…), nýbrž
rozpínalo se na plném slunci…“.
A tak se 18. dubna roku 1907 poprvé otevřely
dveře výstavního sálu v pronajatém obchodu
v Králodvorské ulici č. 16 za Prašnou branou.
Vystavili tam Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín
Procházka, Otakar Kubín, Willi Nowak, Bedřich
Feigl a Max Horb. E. A. Pittermann (Longen) měl
své obrazy ve výklenku za plentou a bylo možno
je shlédnout na požádání (byl ještě studentem
Akademie se zákazem vystavování). Reklamní

figuríny, vlastnoručně umělci vyrobené, nosili
najatí posluhové po pražských ulicích, s cílem
nalákat návštěvníky. Finančně zaštítil celou akci
především Willi Nowak, a to poněkud bizarně
z bolestného, které dostal za postřelení při jakémsi honu. Katalog, pouhý list papíru, je nadepsán
velmi jednosuše, Výstava 8 Kunstausstellung,
a obsahuje jen jména vystavujících a čísla exponátů.
Emil Filla, tehdy šestadvacetiletý, se intenzitou
malířského výrazu, názorovou důsledností i překvapivou výtvarnou zralostí stává vůdčí postavou
skupiny. Jak uvádí Miroslav Lamač, všechny tyto
kvality jako by se v jeho díle „zrodily přes noc,
probuzeny k životu konečným zažitím a uzráním
Munchova impulsu“.
Filla měl na výstavě Osmy sedm obrazů. Několik
z nich bylo bezpochyby krajinářských. Dnes je
obtížné, ne-li nemožné přesně identifikovat, jaké
krajiny přesně Filla vystavil. Vojtěch Lahoda vyslovil domněnku, že to nejspíše byly krajinomalby
z okolí Veverské Bítýšky. Je tedy možné, že jedním z vystavených děl byl právě posuzovaný
obraz „Krajina od Veverské Bítýšky“.
Malíř, poutaný k rodné Moravě mnoha vazbami,
zajížděl do Veverské Bítýšky opakovaně k příbuzným. Byl zaujat zejména tamní krajinou, jež mu
poskytla vhodný motiv k expresivnímu přehodnocení, poučenému na tvorbě Edvarda Muncha.
„Krajina od Veverské Bítýšky“ je založena
na úchvatné orchestraci vitalistických zelení,
modří, na akcentech červené a žluté, delikátně
zjemněných bělobou. Filla tu doslova vychutnává jednotlivé pásy země, které pojednává jako
určitý „vizuální koberec“, jehož struktura ovšem
nevytváří pravidelný ornament, ale živoucí rytmus
„žhnoucích“ a vibrujících ploch, které zároveň
tvoří stavební jednotky prostoru krajiny. Emil Filla
v tomto díle vytvořil nesmírně výraznou, expresivní „arabesku forem“, jež mají neobyčejnou eruptivnost a svěžest.
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GUTFREUND OTTO
(1889–1927)

Úzkost
1911
patinovaná sádrová plastika, dřevěný podstavec
v. 151 / 175 cm
sign. nezjištěna, vpravo ze strany 1911
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
550 000 Kč
UVEDENO
Otto Gutfreund, katalog výstavy (14. 12. 1995 –
14. 4. 1996) se soupisem díla, Národní galerie
v Praze, 1995, č. 43 (kromě odlitku ve sbírkách
Národní galerie v Praze zmíněny 3 odlitky
v soukromých sbírkách: Washington, New York,
Praha)

Socha stává se turbinou,
která uvádí v pohyb
a smršť okolní prostor

Posuzované dílo „Úzkost“ je špičkovou, erbovní
kuboexpresionistickou prací Otty Gutfreunda,
nejvýraznější osobnosti českého moderního
sochařství, jejíž umělecký odkaz lze považovat
za jeden z nejvýznamnějších českých vkladů
do světového kulturního dědictví. Gutfreund byl
jedním z prvních evropských autorů, kteří aplikovali formální a myšlenkové kubistické postupy
v sochařské tvorbě, byl tím, kdo se v sochařství
stal zakladatelem nového poválečného stylu, sociálního civilismu, a kdo v závěru své tvorby dospěl
k vývoji plastiky k pojmovému znaku, signalizujícímu v dějinách moderního sochařství nové období
zdůrazňující základní organické pojetí tvaru.
Otto Gutfreund studoval na keramické škole
v Bechyni (1903–1906, po absolvování nižších
tříd gymnázia v Jaroměři) a Uměleckoprůmyslové
škole v Praze (1906–1909, prof. J. Drahoňovský).
Jeho studijní práce se nijak nevymykaly dobovému konvenčnímu secesně-dekorativnímu
pojetí plastiky, ačkoliv si již tehdy začínal utvářet
vlastní názor a nebyl na škole spokojen. V této
situaci na něj silně zapůsobila souborná výstava
francouzského sochaře Emila Antoina Bourdella,
zprvu žáka a později antipoda Augusta Rodina,
uspořádaná roku 1909 v Praze. Ještě na podzim
téhož roku odjíždí mladý Gutfreund do Paříže,
aby se stal Bourdellovým žákem. V mistrově ateliéru pracuje do léta 1910 – v intenzivním působení
Bourdellovy osobnosti a v působení jeho díla
se vyhraňuje Gutfreundova tvůrčí individualita.
Neméně důležitý vliv na ni mělo i samo prostředí
Paříže a aktuální umělecké dění v centru rodící
se avantgardy.
V roce 1911 se v Praze stává zakládajícím členem
progresivně orientované Skupiny výtvarných
umělců – je jejím jediným sochařem, sochařem
s mimořádnou schopností teoretického myšlení. Dle slov Emila Filly byl „svou věcností určen
státi se vedoucím sochařem kubismu. Aby mohl
z malířského kubismu vytvořit soustavní kubistické sochařství, byl nucen si vše najít, vymyslit
a uskutečnit sám“.
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Gutfreundův umělecký rukopis je velkorysou syntézou širšího studijního záběru, zaměřeného vedle
domácí tradice a soudobé francouzské tvorby
i na německý expresionismus (okruh berlínské
Galerie Der Sturm) a také na české a francouzské gotické sochařství. Od setkání s Picassovou
„Hlavou Fernandy“ (1909), kterou již v roce jejího
vzniku přivezl z Francie do Prahy Vincenc Kramář,
se Gutfreund zabýval vztahem plochy a objemu.
Tyto úvahy jej vedly přes komornější práce, jako
např. „Při toaletě“ (1911), až po stěžejní práci českého kuboexpresionismu, monumentální „Úzkost“.
V letech 1912–1913 prošel Gutfreundův kubismus
v rychlém vývojovém sledu od analytické k syntetické fázi. K radikálnímu posunu v nové koncepci
formy dospěl nejprve v reliéfech („Koncert“, „Dvě
postavy“, kolem 1912). Ve volných plastikách
je patrný odliv dynamické modelace ve prospěch
statutární stavby, kombinující různé pohledy
na objekt, jak je zřetelné ze srovnání plastik
od „Hamleta“, „Dona Quijota“ a „Viki“ ke kompozicím „Milenců“, „Cellisty“ či „Kubistickému poprsí“.
Druhá cesta do Paříže v roce 1914 skončila pro
Gutfreunda v zákopech první světové války
na francouzsko-německé frontě a později v internačním táboře. Během této umělecké césury vznikají solitérní asambláže ze dřeva („Truhlářské zátiší“, 1916), které jsou svou konstruktivistickou orientací dokladem nejzazšího stupně Gutfreundova
usilování o abstrahovanou formu.
„Vlastním portrétem“ se otevírá nová fáze jeho
vývoje realizovaná už v Praze, kam se roku 1920
definitivně vrátil. Gutfreund se stává zakladatelem
sociálního civilismu, vytváří jeho základní axiómy
jak obsahové, tak i plastické. Ustavuje styl, který
se kromě volné plastiky záhy uplatní na fasádách
veřejných budov, vznikajících v Praze i jinde ruku
v ruce s poválečnou stavební konjunkturou.
Posuzované dílo „Úzkost“ představuje klíčovou
a doslova paradigmatickou plastiku evropského
moderního sochařství. Jde o ústřední dílo počát-

ků světového kubismu, označované často jako
ukázkový příklad originálního českého kuboexpresionismu.
Otto Gutfreund prošel v letech 1909–1910 rychlým myšlenkovým vývojem. Přispěla k tomu
zásadně pařížská zkušenost, která mu umožnila
vidět problematiku moderní plastiky reprezentované Rodinem a Bourdellem (u něhož studoval),
v konfrontaci s francouzskou gotikou v Musée
Trocadéro. Rozpoznal kubismus na jeho malířských příkladech jako perspektivní tendenci
moderního umění a po návratu do Prahy vstoupil
roku 1911 do takto orientované Skupiny výtvarných umělců.
Rok 1911 je v Gutfreundově tvorbě zlomový. Tehdy
uskutečnil nebo začal pracovat na řadě stěžejních
děl, spadajících do jeho první vrcholné, kuboexpresionistické fáze (1911–1912). Komorní plastiku
„Při toaletě“ (1911) se zřetelně kubisticky traktovanou drapérií kryjící tělo, lze považovat za bezprostřední kompoziční předstupeň k posuzované
plastice „Úzkosti“.
Existenciální téma neobyčejného niterného napětí, podnícené pražskou výstavou Edvarda Muncha,
vtělil Gutfreund do osamělé, na skalním útesu
stojící figury, jež upoutá zkratkovitým výrazem
obličeje a „bortícím se“ povrchem drapérie, který
vede divákův pohled do hloubky a doslova jej
nutí statickou sochu obejít. Klidný tvar přehodnotil Gutfreund zalamováním ploch, které do
sebe narážejí a vytvářejí krystalickou, spirálově
dynamizovanou formu. „Socha stává se turbinou, která uvádí v pohyb a smršť okolní prostor.“
(O. Gutfreund)
V posuzované plastice „Úzkost“ tematizoval Otto
Gutfreund ojedinělým způsobem jeden z nových
životních pocitů moderního člověka, který tak
ostře kontrastuje se sladkobolnými pocity konce
století, jak je příkladně zachycuje např. Štursova
„Puberta“ (1905).
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ŠTYRSKÝ JINDŘICH
(1899–1942)

Všudypřítomné oko
1936
kombinovaná technika, grafit, pastel, papír
35,5 × 27,5 cm
sign. PD Štyrský, LD 1936
PD dedikace autorem
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
300 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
Lenka Bydžovská & Karel Srp, Jindřich Štyrský,
Argo, Praha, 2007, obr. 501, s. 386 (chybně
uvedený jeden rozměr)

Posuzované dílo „Všudypřítomné oko“ je originální, vrcholně surrealistickou, výrazově uhrančivou
a sběratelsky nesmírně vzácnou prací Jindřicha
Štyrského, autora světového renomé, jednoho
z nejvýznamnějších představitelů evropské meziválečné avantgardy. Jeho všestranný talent zasáhl
do širokého spektra výtvarných projevů. I když
jeho hlavním výrazovým prostředkem zůstávala
po celý život především malba a kresba, věnoval se i koláži, fotografii, scénografii a typografii.
Stejně rozvrstvený byl záběr autorovy literární
činnosti: životopisné studie střídaly manifesty, ankety a v neposlední řadě i ostré kritické
výpady. V jeho pozůstalosti se rovněž zachoval
soubor básní a psaných a kreslených záznamů
snů. Zabýval se též redakční prací, na přelomu
20. a 30. let řídil Literární kurýr Odeon, do něhož
sám přispíval. Osobně zaštítil dvě erotické řady,
Erotickou revui a Edici 69, jejichž obsah určoval.
Erbovní motiv surrealistů, oko (ve dvacátých a třicátých letech se s ním vyrovnávali skoro všichni
takto orientovaní významní autoři), poznamenalo
téměř celou Štyrského výtvarnou i literární tvorbu, aby v letech 1936–1941 jeho zájem vyústil
do obsáhlého souboru kreseb pojmenovaného
„Všudypřítomné oko“.
Motiv oka představoval velmi vyhraněný námět,
spjatý se skrytými duševními obsahy. Štyrský
ho chápal jako nositele tajemných pocitů, snad
nejlépe vyjádřených Freudovým mnohoznačným termínem „unheimlich“. Jak uvádějí Lenka
Bydžovská a Karel Srp, malíř „vetkl do oka působivé rozpětí: stalo se mu současně symbolem sledování, duše a nevědomí. Ocitalo se na hodnotovém
rozmezí vysokého a nízkého, tělesného a duševního. Představovalo spojnici protikladných oblastí.
Snad žádný jiný námět nenabízel takové možnosti
prolnutí kladného a záporného“. Přestože cyklus
nazval v jednotném čísle „Všudypřítomné oko“,
pracoval vždy se skupinou očí. Každé se mu stalo
vlastním objektem. Uvolnil ho ze spojení s tělem,
někdy střídal oči lidské se zvířecími, nejčastěji
šelem, dravců nebo ryb.
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FILLA EMIL (1882–1953)
Hlava
1934
plastika, jemnozrnný vápenec, podstavec
v. 30 / 50 cm
sign. zezadu E. Filla 34
odborná expertiza Doc. PhDr. Josef Maliva,
restaturátorská zpráva Ondřej Pisch
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
500 000 Kč

U Filly hmota roste, kypí
jako vzdouvající se láva
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Posuzované dílo „Hlava“ je dle mého názoru
autentickou, velkoryse tvarově formovanou,
vzácnou sochařskou realizací Emila Filly, klíčové osobnosti české avantgardy, autora, který
podobně jako mnoho velkých moderních malířů,
např. Edgar Degas, Henri Matisse, André Derain
a v neposlední řadě Pablo Picasso, podlehl i svodům sochařství. Jeho sochy nelze chápat jen jako
příležitostnou odbočku od jeho malířské tvorby,
ale naopak jako svědectví o hlubokém zkoumání
a intenzivním rozvíjení obrazových a prostorových
vztahů, jež ho zajímaly, v jiném médiu. Jeho plastiky, skulptury, reliéfy a plakety patří bezesporu
k tomu nejosobitějšímu, co v českém moderním sochařství vzniklo. Přitom fáze, kdy se Filla
obracel k sochařství, byly tři a korespondovaly
s vývojově zásadními momenty jeho díla. Prvním
obdobím byla léta heroického kubismu 1913–1914,
dále zvláště silná, expresivně-imaginativní fáze
pozdního kubismu v letech 1934–1935 (kdy také
vzniká posuzované dílo) a naposledy pak dvouletí
1936/37–1938.
Emil Filla se narodil 4. dubna 1882 ve Chropyni.
V letech 1903–1906 studoval na Akademii
výtvarných umění v Praze u profesorů
Františka Thieleho a Vlaha Bukovace, kde se
sešel s B. Feiglem, B. Kubištou, V. Benešem
a A. Procházkou a spolu s nimi inicioval vznik
skupiny „Osma“ (výstavy v letech 1907 a 1908).
Jeho obraz „Čtenář Dostojevského“, ovlivněný
E. Munchem, byl pochopen jako malířské krédo
celé generace. Po neshodách se staršími členy
SVU Mánes (jehož byl od roku 1909 členem)
se stal určujícím autorem a spoluzakladatelem
nového avantgardního sdružení, Skupiny výtvarných umělců. Jeho sečtělost byla úctyhodná,
redigoval časopis Volné směry a edici Prameny.
V letech 1914–1919 žil v Holandsku, kde se
podílel na odbojové činnosti. Seznámil se s van
Doesburgem a Mondrianem, s nimiž spolupracoval při vydání prvního čísla jejich časopisu De Stijl.
Ve dvacátých a třicátých letech se výrazně angažoval v SVU Mánes. Jeho tvorba rozvíjela principy
kubismu, po výstavě Poesie 1932 byl otevřen
také surrealistické, libidinózní inspiraci. V době
okupace do jeho stylu opět pronikl expresivní
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výraz zdůrazněný tvarovými deformacemi, pracoval na sérii Boje a zápasy, která zrcadlila jeho
pocity úzkosti a hrůzy z ohrožení vlasti. Za války
byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald.
Po návratu domů, když se zotavil, se vrátil ke smyslovému kubistickému expresionismu. Na konci
čtyřicátých let a v letech padesátých realizoval
velké obrazy na motivy slovenských lidových písní
a pod vlivem čínské tušové malby vytvořil cyklus
krajinomaleb českého středohoří.
Největší přehlídkou Fillova sochařského díla
za jeho života byla výstava v budově Mánesa roku
1935. Vystavil na ní třiadvacet plastik, poměrně rozsáhlý soubor grafik, ale jen sedm obrazů.
Vojtěch Volavka tehdy shrnul, že „reprezentant
českého kubismu, Emil Filla, vytvořil již před válkou některé sochy, v nichž realizoval prostředky
skulpturálními svoji touhu po plastické analýze
světa, jak byla předmětem tehdejších jeho obrazů.
Také nyní, když soustřeďuje svůj zájem opět na
lidskou postavu, vychází z jeho dílny řada soch,
které jsou přímými protějšky jeho maleb. Jsou
v nich ještě důrazněji vyjádřeny plastické hodnoty
oněch figurálních námětů, které vidíme na jeho
posledních malbách“.
Filla v letech 1934–1935 bezesporu cítil živelnou
potřebu vyvážit plošnou malbu objemovou plastikou, reagující na nový „vnitřní model“ (užijeme-li
termínu Karla Teigeho), který přirozenou tvářnost
objektivní skutečnosti neměnil jejím rozkladem,
ale souhrnnou transformací, jejíž odchylky od přirozenosti jsou fantaskní právě proto, že nevznikly
v rámci formové analýzy, ale opětovné syntézy.
Dalším důvodem Fillova návratu k sochařské
tvorbě ve třicátých letech byl jistě i příklad jeho
uměleckého vzoru, Pabla Picassa. Ten v letech

1931–1932 vytvořil několik výrazných plastik –
hlav, ztvárňujících jeho tehdejší přítelkyni MariiThérèse Walter. Mají podobné formální znaky
jako jeho obrazy: tvoří je oblé, výrazně nadsazené
objemy, z nichž nejmohutnější je nos. S nimi pak
kontrastuje jedno z očí, které není zpodobeno
plasticky, ale kresebně, je vyryto. Právě těmito
bustami byl Filla při tvorbě svého souboru Hlav
inspirován. Vytvářel je ze sádry nebo z pálené
hlíny a některé nechal odlít do bronzu. Kromě
toho vzniklo i několik kamenných skulptur.
Jaromír Zemina uvádí, že pregnance Picassových
boisgeloupských plastik, „mocně působivých i dík
své hmotnosti a tíži“, nemohla nechat Fillu lhostejným, a proto své Hlavy vytesal z kamene.
Galerie výtvarného umění v Chebu má ve sbírkách „Hlavu muže“ (1934) z mušlového vápence.
O rok později vznikla známá opuková „Hlava ženy“
z Národní galerie v Praze. Další opuková Hlava
(1935), jež nedávno prošla aukčním trhem, je její
variantou. Posuzované dílo, jež je nejbližší verzi
v bronzu z roku 1934, je vytvořeno z jemnozrnného vápence.
V této soše až „protoplastické syrovosti“
(V. Kramář) Filla mistrně zpracoval výboje pozdní picassovské epochy, ovlivněné surrealismem.
Dle představ autora je hmota obdařena skrytou
silou, která se roztahuje a roste na všechny strany
a tímto způsobem vytváří prostorovou plasticitu.
U renesančních soch se povrch vzdouval nebo
klesal. U Filly „hmota roste a kypí jako vzdouvající
se láva“ (z dobového tisku, 1935).
Posuzované dílo „Hlava“ je nadmíru typickým
příkladem Fillovy programové negace klasicistického ideálu krásy, který považoval za akademický
a netvůrčí.
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KRÁL JAROSLAV
(1883–1942)

Studie k obrazu Matka
země
1926
olej, lepenka
49 × 47 cm
sign. PD monogram K, na rubu autorské razítko
Král
na rubu popis díla
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.,
soudně znalecký posudek Jiří Pavel
650 000 Kč
PROVENIENCE
původně dlouhodobě v majetku rodiny autora
významná soukromá sbírka Brno
VYSTAVENO
Brno, Moravská Ostrava, 1957 – dle štítku vzadu
(nedoloženo)
Jaroslav Král, Kresby, obrazy, katalog výstavy,
Galerie F. Jeneweina, Kutná Hora, 2004, č. k. 17
REPRODUKOVÁNO
(monografie) Marcela Macharáčková, Jaroslav
Král, Galerie Kodl v Praze a Muzeum města Brna,
2014, obr. 93, s. 87 a soupis obr. 252, s. 328
Jaroslav Král, Kresby, obrazy, katalog výstavy,
Galerie F. Jeneweina, Kutná Hora, 2004

Graciézní klasická
dokonalost
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Posuzované dílo „Studie o obrazu Matka země“
je autentickou, klasicistně dokonalou, výrazově
graciézní prací Jaroslava Krále, vynikajícího figuralisty, autora, který zdánlivě prostými formálními
a tematickými prostředky dosáhl uměleckých
kvalit, jež ho zařadily mezi legendy moravské
a české výtvarné kultury první poloviny dvacátého století. Jaroslav Král byl tvůrcem neobyčejně
ryzího charakteru, jehož morální a lidský profil
se promítl do jeho díla.
Král studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové
škole (1901–1904, prof. K. Mašek) a na Akademii
výtvarných umění (1904–1909, prof. V. Hynais).
Studijně pobýval v Mnichově, Drážďanech a ve
Vídni. V letech 1910–1916 měnil svá působiště,
aby se následně usadil v Brně, kde žil až do zatčení gestapem v roce 1941. V letech 1924 a 1927
navštívil Paříž. Jeho tvorba se vyvíjela na pozadí
kulturních dějin meziválečného Brna, kde patřil
k významným představitelům levicové inteligence
a k hlavním organizátorům tamního spolkového
života. Stál u vzniku brněnského Klubu výtvarných umělců Aleš (1919) a posléze podpořil založení moderně orientované Skupiny výtvarných
umělců v Brně (1922). Souběžně byl členem pražského Spolku výtvarných umělců Mánes.
K hlavnímu proudu českého moderního umění
se připojil s určitým zpožděním, avšak s neobyčejnou důsledností a urputností. Pro svou zdrženlivou povahu byl totiž schopen těžit z nových
výtvarných podnětů až ve chvíli, kdy byl plně přesvědčen o jejich výrazové síle a opodstatněnosti.
Zatímco až do roku 1918 se věnoval převážně krajinomalbě, v revolučních letech po první světové
válce se v Brně zrodil jeho monumentální figurální
styl. Názorově se ztotožnil s moravskou levicovou
inteligencí a jako jeden z mála brněnských umělců zaměřil svou tvorbu na sociální náměty vycházející stylově z kubismu a konstruktivního řešení
obrazové plochy. Geometrické zjednodušení figur
a nekontrastní barevnost sloužily v obrazech
z této doby k vyjádření sociální kritiky.
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Ve druhé polovině dvacátých let v autorově
tvorbě kritické ostří ustupovalo a naopak sílilo
jeho klasicistní přesvědčení v úsilí o kompoziční
harmonii, čistou obrysovou linii, plastickou objemovost a poklidnou barevnost. Ve třicátých letech
dospěl k intenzifikaci ryzí výtvarnosti, zejména
v zátiších malovaných v duchu pozdního kubismu.
V době nástupu fašismu maloval společensky
angažovaná díla; svá radikální stanoviska manifestoval také karikaturami uveřejňovanými v levicovém tisku. Byl nezlomně přesvědčen o propojení
svobody umělecké se svobodou člověka, o jejich
vzájemné podmíněnosti. Za tímto etickým postulátem kráčel citlivý malíř a křehký člověk Jaroslav
Král důsledně a přinesl mu i oběť největší.
Posuzované dílo „Studie k obrazu Matka země“
je překrásnou etudou na Královo nejvlastnější
téma, námět ženy – dívky pevných tvarů idealizovaných rysů, jež je nositelem myšlenky krásy
a souladu. Současně je obsahově neobyčejně
závažnou prací. Vrcholnou neoklasicistní formou
manifestuje autorovo nejhlubší vlastenecké přesvědčení.
„Studie k obrazu Matka země“ příkladně dokládá
malířovo nové směřování, k němuž dochází po
roce 1925. Král opouští sociální témata (v budoucnu se k nim bude vracet bez sociálně kritických
momentů) a do centra svého tvůrčího zájmu
staví motiv ženy, jež v různých kompozičních
variantách ovládne jeho práci až do konce života.
V posuzovaném obrazu položil zcela příznačně
důraz na monumentalizovanou ženskou polopostavu ležící v abstrahované, melodicky cítěné kopcovité krajině. Její rytmus jako by přímo nacházel
ozvuky v křivkách ženského těla. Teplé odstíny
země úchvatně vyvažují studené tóny zelené
a modré. Umístění finálního obrazu ve formátu
73,5 × 74 cm (1926) není dnes známo. Posuzovaná
studie si však oproti definitivě uchovává kouzlo
výraznějšího malířského zjednodušení a spontánnosti.

nejbližší, domácí krajinu, která se v jeho představě
ztotožnila s poetickou vidinou ženy.
V roce 1919 se účastní založení Klubu výtvarných
umělců Aleš a v roce 1922 Skupiny výtvarných
umělců v Brně, s níž bude až do roku 1939 každoročně vystavovat. Počátkem dvacátých let se také
názorově ztotožňuje s moravskou levicovou inteligencí a svou tvorbu zaměřuje na sociální náměty,
vycházející stylově z kubismu a konstruktivního
řešení obrazové plochy.
V roce 1921 se stává asistentem figurálního kreslení při Katedře technického kreslení Vysoké
školy technické v Brně. O dva roky později
se rodina Králova stěhuje do nového rodinného
domku v Lerchově ulici, který za vydatné pomoci celé rodiny projektoval a postavil bratr Josef.
Pro Jaroslava se vyšetřilo místo na vlastní ateliér, který mu později pomohl překonat zklamání
z vynuceného odchodu z techniky v roce 1928.
V souvislosti s proměnami společnosti dvacátých
let sílily v Králově díle neoklasicistní tendence.
V jeho tvorbě převažovaly ženské akty a civilistní
dívčí portréty. Po odchodu z České vysoké školy
technické zintenzívnil svou činnost a angažovanost v levicových spolcích (Levá fronta a Ars –
klub pro moderní umění a vědu). Jeho tvorba se
vyvíjela nadále mezi neoklasicismem a kubismem,
tendence ke geometrizaci a abstrahování u něj
vrcholila kolem roku 1933. V této době maloval
také četná zátiší s volně probíhajícími křivkami
a liniemi v duchu lyrického kubismu.
Poslední léta tvorby Jaroslava Krále se nesla
ve znamení návratu ke klasicismu. Ve vyhroceném společenském klimatu, v přímém ohrožení
německou agresí stupňoval poetický obsah svých
pláten. Jeho levicová angažovanost nezůstala bez
povšimnutí gestapa. Po ročních útrapách a věznění v Kounicových kolejích v Brně, na Mírově
a ve Vratislavi umírá Jaroslav Král 22. března 1942
v koncentračním táboře Osvětim.

V obrazu „Studie k obrazu Matka země“ ztvárnil
Jaroslav Král neobyčejně jímavě to, co mu bylo
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BENDA BŘETISLAV
(1897–1983)

Motocyklista
1929
bronzová plastika, dřevěný podstavec 5/5
v. 26 / 33 cm
sign. LD na plintě B. Benda
zespodu na plintě číslo odlitku V/V, přiloženo
osvědčení o původu od vnuků autora
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
95 000 Kč
PROVENIENCE
z pozůstalosti umělce
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Posuzované dílo „Motocyklista“ je originální,
vrcholnou sociálně-civilistní prací Břetislava
Bendy, významného českého sochaře dvacátého století, právem označovaného za přímého
pokračovatele moderních uměleckých snah Jana
Štursy a Otty Gutfreunda.
Břetislav Benda se narodil roku 1897 v Líšnici
u Milevska jako nejstarší ze sedmi dětí venkovského učitele Františka Bendy a jeho ženy Žofie.
První tři ročníky měšťanky vychodil v Milevsku,
kde na podnět svých učitelů začal rozvíjet svou
zálibu v kreslení. Čtvrtý ročník měšťanské školy
musel navštěvovat až ve Strakonicích, kde při
hodinách nepovinného modelování zcela dozrálo
jeho rozhodnutí stát se sochařem. Od roku 1911
do roku 1915 navštěvoval sochařskou a kamenickou školu v Hořicích. V roce 1915 byl přijat
na pražskou Akademii výtvarných umění, kde byl
žákem Josefa Václava Myslbeka. Jeho studia však
přerušila první světová válka a v roce 1916 musel
narukovat. Pod těžkou palbou v Itálii utrpěl vážná
poranění obou dlaní, avšak toto zranění mu v další
tvorbě nebylo překážkou. V letech 1919–1922
pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných
umění pod vedením Jana Štursy. Stal se jeho spolupracovníkem při provádění některých jeho plastik. Roku 1923 byl přijat za člena Spolku výtvarných umělců Mánes, s nímž po léta vystavoval
na členských výstavách. Byl zastoupen na řadě
reprezentačních výstav českého umění v zahraničí. V roce 1925 obdržel na Mezinárodní výstavě
dekorativních umění v Paříži zlatou a stříbrnou
medaili.
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Jeho dílo procházelo od počátků samostatné tvůrčí dráhy ve dvacátých
letech plynulým vývojem. Nejprve byl ovlivněn vlnou sociálně-civilistního
umění, aby následně rozvíjel neoklasicistní program, orientovaný především na ztvárnění ženského těla. Sám se ke svému zaměření vyjádřil slovy:
„Neznám motiv krásnější, než je žena ve všech svých obměnách, pro sochaře je (to) nevyčerpatelný námět, svými plastikami chci vyjádřit nekonečnou
krásu lidského těla, ale i jiné lidské pocity.“ Jeho osobitý figurální typ byl
ovlivněn především Janem Štursou a moderním francouzským sochařstvím,
jmenovitě dílem Josepha Bernarda.
Jeho dílo je také spjato s prvními roky budování armády nově vzniklé
Československé republiky, pro jejíž budovy především v Dejvicích a Bubenči
tvořil sochy. Je autorem čtveřice monumentálních postav československých
vojáků v nadživotní velikosti v průčelí tehdejšího ministerstva národní obrany.
Hlavní štáb zdobí jeho sousoší Vojenská věda a Vojenský zeměpisný ústav
sochy Vltava a Dunaj. Po druhé světové válce patřil k oficiálnímu umění,
získal řadu státních vyznamenání a veřejných zakázek, zvláště v jižních
Čechách. Vytvořil též řadu portrétů – bronzové podobizny malířů Jana
Slavíčka (1952), Karla Holana (1953), Vojtěcha Sedláčka (1954), Miloslava
Holého (1958), grafika Karla Štiky (1961), básníka Ladislava Stehlíka (1961–
1962) či fotografa Karla Plicky (1973). Také jeho syn Milan se věnoval sochařství, v posledním obdobím těsně spolupracovali. Břetislav Benda zemřel roku
1983 v Praze.
Posuzované dílo „Motocyklista“ je přímo ukázkovým příkladem sociálního
civilismu, výrazného sochařského stylu dvacátých let, jehož zakladatelem byl
Otto Gutfreund. Díky mladým sochařům, jako byl právě Benda nebo Dvořák,
Stefan, Švec či Lauda, vesměs žáků Štursova ateliéru na Akademii, které
Gutfreund neobyčejně upoutal novou ikonografií zaměřenou na svět práce
a všedního dne mladé československé republiky, se sociální civilismus rozvinul jako dobový styl, mající širší analogie v celé tehdejší české kultuře.
Mladé autory vábil ke ztvárnění jeden ze silných „fetišů“ poválečného moderního života, sport. Kromě módního plavání a tenisu to byl zejména motorismus. Otakar Švec věnoval tomuto fenoménu jednu ze svých nejlepších soch,
„Sluneční paprsek“ (1924). Tato plastika se bezesporu stala volným předobrazem posuzovaného „Motocyklisty“ od Břetislava Bendy, který se v jedné
části tvorby také věnoval návrhům a realizaci sportovních ocenění.
Benda v posuzované plastice ztvárnil motocyklistu v plné jízdě, maximálně
soustředěného na jízdní výkon. Výsostně dobový námět, souznící s představou moderního dopravního prostředku jako symbolu nové technické éry
a nové estetiky, se tu propojuje s bravurně zvládnutou sumární, věcnou formou.
Břetislav Benda v plastice „Motocyklista“ vytvořil nepřehlédnutelné dílo českého civilismu.
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PROCHÁZKA
ANTONÍN
(1882–1945)

Zátiší s konvicí a mísou
ovoce
1930–31
olej, lepenka
35 × 44,5 cm
sign. PD Ant. Procházka
odborná expertíza PhDr. J. Hlušička
750 000 Kč
PROVENIENCE
soukromá galerie moderního umění, Brno
VYSTAVENO A REPRODUKOVÁNO
Antonín Procházka – Obrazy a kresby z let
1904–1944, Galerie výtvarného umění
v Uherském Hradišti, říjen–prosinec 1963,
autor výstavy a katalogu Vilém Jůza, č. k. 42

Picassův vliv na Procházkův vývoj od poloviny dvacátých let je možno předpokládat. Jeho
význam je především v tom, že Procházku utvrdil
v nastoupené cestě k uzavřenému plastickému
tvaru a podepřel jeho klasicistní sklony, které se
měly zřetelněji projevit teprve později.
V tomto imaginárním prostoru tvoří hmotně
modelované, plastickým nánosem vosku zdůrazněné předměty jinou kategorii skutečnosti.
Přimyslíme-li si ještě střídmou, ušlechtilou barevnost, v jejíž dominantní šedavé běli září několik
zdrženlivých, ale přece jen intenzivních červení
a hnědí, pochopíme kouzlo obrazu, plné hmotné
smyslnosti. Rokokově nadýchané, blízké svým
helenistickým ovzduším Renoirovi, dynamické
pohyblivostí tvarů a svou vizionářskou neskutečností připomínající Greca.

Dílo ušlechtilé barevnosti
a hmotné smyslnosti
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HUDEČEK FRANTIŠEK
(1909–1990)

Sekáč (Žnec)
1932
olej, papír, karton
79 × 55 cm
sign. PD Hudeček 32, na rubu Fr. Hudeček / 1932
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
1 500 000 Kč
VYSTAVENO
František Hudeček, Výběr z díla 1931–1979, Oblastní
galerie Vysočiny Jihlava, červen 1979
Galerie umění Karlovy Vary, srpen 1979, č. 18
František Gross – František Hudeček, Galerie hlavního
města Prahy, Městská knihovna, Praha, 15. 2. – 4. 6. 2006
REPRODUKOVÁNO
František Hudeček, Výběr z díla 1931–1979, Oblastní
galerie Vysočiny Jihlava, červen 1979, Galerie umění
Karlovy Vary, srpen 1979, č. kat. 5
Umění, roč. 33, č. 3, 1985, s. 256
Pozvánka na zahájení výstavy František Gross –
František Hudeček, Galerie hlavního města Prahy,
15. 2. – 4. 6. 2006
Prospekt k výstavě František Gross – František
Hudeček, Galerie hlavního města Prahy, 15. 2. – 4. 6.
2006
Plakát k výstavě František Gross – František Hudeček,
Galerie hlavního města Prahy, 15. 2. – 4. 6. 2006
Co, kdy v Praze – březen, s. 183, duben, s. 116, květen,
s. 115, červen, s. 124, 2006
Přehled kulturních pořadů v Praze 03/2006, s. 9
Týdeník Rozhlas, č. 18/2006, 24. 4. 2006, s. 4
Lidové noviny, 15. 2. 2006, s. 22
ELLE, duben 2006, s. 57
(monografie) Jiří Machalický, Martin Zeman, František
Hudeček, Galerie Moderna, Praha, 2011, č. 14. s. 38
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Posuzovaný obraz „Sekáč (Žnec)“ je autentickým, špičkovým, sběratelsky raritním
surrealistickým dílem Františka Hudečka,
jedné z nejvýznačnějších postav Skupiny
42, autora s mimořádně originálním pohled
na svět, který se spojoval s neotřelým
výtvarným názorem. Bylo trefně napsáno, že umělecká individualita Františka
Hudečka se podobá mnohostěnu, vybroušenému do přesných hran. „Je krystalická,
fasetovaná do různosklonného projevu,
vládne jí geometrie, má vnitřní magické
světlo jako démant noci“ (E. Petrová).
Významný český malíř, grafik a ilustrátor František Hudeček se narodil roku
1909 v Němčicích u Holešova a zemřel
roku 1990 v Praze. Pocházel z devíti dětí
jako nejstarší syn venkovského kováře. Po absolvování reálky v Lipníku nad
Bečvou studoval v letech 1928–1931
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze
u prof. Františka Kysely, odkud však dobrovolně po třech letech odešel. Podstatné
bylo, že zde navázal kontakty s dalšími
spolužáky, kteří v nedaleké budoucnosti
výrazně ovlivní jeho život a tvorbu – především s Františkem Grossem a Ladislavem
Zívrem, ale také se Z. Sklenářem, J. Trnkou,
V. Vinglerem ad. V roce 1929 vytvořil figurální nástěnné malby pro kostel
v Kyselovicích na Moravě.
Přestože byl prof. Willi Nowakem přijat
na Akademii výtvarných umění v Praze,
na školu nenastoupil, protože neměl peníze
na zápisné. Pracoval tedy samostatně jako
svobodný umělec bez pevného zázemí.
I když to byly těžké roky, začala v tomto
období vznikat první význačná díla. Volný
způsob života ve velkoměstě později
posloužil jako inspirace k jeho slavným
motivům Nočního chodce. Na počátku třicátých let poznává např. K. Teigeho, Toyen,
J. Štyrského a E. F. Buriana – roku 1937 je
uspořádána v Mozarteu v Jungmannově
ulici První výstava v D 37 a téhož roku
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Salon na chodbě, později přestěhovaný s divadlem Na Poříčí. František Hudeček se těchto
výstav účastní až do zavření divadla v roce 1941.
V průběhu třicátých let je jeho tvorba pod vlivem
surrealismu. Ve svých dílech používá do té doby
neznámé techniky, tzv. škrobáky nebo kadávry
(fr. „cadavre exquis“). Začátkem čtyřicátých let je
zastoupen na výstavách Umělecké besedy, které
se stává členem.
V roce 1942 se zapojuje do činnosti Skupiny 42
a účastní se výstav až do jejího rozpuštění v roce
1948. Toto umělecké seskupení představuje svým
vznikem v nejkritičtějších letech druhé světové
války ojedinělý fenomén. Čas ohrožení semkl
několik autorů (ustavující schůzky 27. 11. 1942
se účastnili: Blatný, Gross, Chalupecký, Kolář,
Kotalík, Kotík, Lhoták, Míčko, Smetana; Hudeček
přišel již na druhou schůzku), kteří si uvědomovali
hodnoty života, prostředí a věcí, i těch nejobyčejnějších. Zdánlivá „bezvýznamnost“ nabývala na
důležitosti a zároveň zůstávala sama sebou, bez
symbolizace a literárního „přikrášlení“. Šlo především o objevování, nalezení zázračnosti v prosté všednosti, o nový mýtus moderní civilizace,
obdobně, jak ho hledali již romantikové. Jindřich
Chalupecký později zdůraznil: „Připomínali jsme
si (…) soustavně souvislost moderního umění
s moderním věkem; chtěli jsme ospravedlnit
význam umění v našem životě uvnitř tohoto nového světa. Mělo to být jeho mytologií.“
František Hudeček se nikdy nechtěl svazovat
předurčenými pravidly či doktrínami. V padesátých letech se odmítl kompromitovat, raději
se odmlčel a věnoval se užité tvorbě. Od konce
padesátých let oživil svůj dřívější zájem o kosmos
a vztah člověka k němu. V 60. letech vytvářel tzv.
op-artové malby. Tato díla vycházela z jeho osobitého cítění plochy, prostoru a barevných vztahů.
Z hlediska vývoje své tvorby považoval František
Hudeček za klíčový rok 1931. Tehdy zažil „okamžik
osvícení“, kdy se mu náhle, v „nevýslovné vteřině
koncentrace“ při cestě z procházky letenským
sadem, realita „proměnila“ (F. Hudeček). Chvíle

prozření vidět jiný svět ukázala začínajícímu malíři novou cestu, založenou na vlastní vizi. Tento
impulz v něm otevřel netušené zdroje tvůrčí energie vázané na polovědomé stavy snu a halucinace. Opouští studia a sází na samostatné hledání
vlastní umělecké cesty. Jeho nástup na výtvarnou
scénu přitom korespondoval s vyvrcholením poeticko-surrealistické orientace pozdního Devětsilu
na slavné mezinárodní výstavě Poesie 1932.
Hudeček sám přitom o účast na této výstavě usiloval, ale nebyl vybrán komisí, která upřednostnila
generačně starší autory.
Zachovaná Hudečkova díla z let 1931–1932, k nimž
patří i posuzovaný obraz „Sekáč (Žnec)“, dokládají,
jak překvapivé osobitosti svými ranými pracemi
dosáhl. Hudeček dokázal vytěžit ze surrealismu výsledky velmi původní. Měl blízko k duchu
dada – fantomatické a obsedantní motivy jeho děl
obsahují i notu absurdity a grotesknosti.
Posuzovaný obraz „Sekáč (Žnec)“ je, stejně jako
např. „Laokoon“ ze stejného roku ze sbírek GASK,
nesmírně sugestivní imaginativní kompozicí, v níž
je tradiční ikonografické téma přetransformováno
do fantazijního spletence tvarů a změněno tak
v nový, významově složitý biomorfní útvar.
Celá postava sekáče je příslušně zformovaným
ramínkem na šaty, kde háček je hlavou a samotné
ramínko vytváří žnecova ramena a ruce, z nichž
levá přidržuje kosu spočívající na jeho levém
rameni. Olga Uhrová v časopise „Umění“ (roč. 33,
č. 3, 1985) upozornila na to, že tento obraz mohl
namalovat pouze Čech, „přesněji, mluvčí takového
jazyka, v němž je homonymií dána souvislost mezi
lidským ramenem a věšákem na šaty“. Dílo je tak
velmi promyšleně založeno na transpozici obsahu
na základě jazykové souvislosti, je „projevem intelektualizace v Hudečkově tvorbě“ (O. Uhrová).
Posuzovaný obraz „Sekáč (Žnec)“ lze poprávu považovat za velmi reprezentativní začátek
Hudečkova uměleckého novátorství. Dokázal jím
na svých výstavách udivovat více jak půlstoletí.
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PODRABSKÝ JOSEF
(1912–1990)

Surrealistická kompozice
1946
olej, sololit
77 × 57 cm
sign. LD Podrabský 46
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
160 000 Kč

Uhrančivá kompozice
onirického ladění

Posuzovaný obraz „Surrealistická kompozice“
je originálním a typickým, imaginativně přeludným
dílem Josefa Podrabského, člena skupiny Ra, blízkého přítele Václava Zykmunda a Bohdana Laciny,
autora, jehož tvorba skvěle dokládá mnohost
fazet poválečného surrealismu a jeho široký rozliv
mimo pražské centrum.
Josef Podrabský se narodil roku 1912 sice
na pražském Žižkově, ale již v raném dětství
se s rodinou odstěhoval do Rakovníka. V roce
1924 nastupuje na tamní reálku, kde měl to štěstí,
že jeho profesorem byl Rudolf Puchold, který určil
jeho další životní osud. Po maturitě v roce 1930
je přijat na České vysoké učení technické v Praze,
na fakultu architektury a pozemního stavitelství,
obor kreslení a deskriptivní geometrie. Zde byl
žákem prof. O. Blažíčka a C. Boudy. Po absolutoriu
v roce 1936 odchází do Ostravy a stává se členem
Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců.
V roce 1937 založil Václav Zykmund, Podrabského
spolužák z reálky v Rakovníku, knižní edici Ra.
Jako druhý počin v této edici vydává roku 1939
skupina vyznavačů surrealismu (v roce 1947
oficiálně ustavená jako skupina Ra) básnickou
sbírku Zdeňka Šela „Kámen“ s obálkou od Josefa
Podrabského a ilustracemi Václava Zykmunda.
Posuzovaný obraz představuje autorovu mimořádně uhrančivou kompozici onirického ladění,
rozvinutou na iluzivním jevišti nekonečného
prostoru. Podrabský tu uplatňuje fascinující dalíovskou morfologii tekoucích tvarů, kumulovaných do ambivalentních srostlic, v nichž dochází
k prolínání organických a anorganických forem.
Vytváří dynamickou prostorovou konfiguraci
v podobě fantaskní krajiny s neobyčejně bohatou
sugescí vnitřních dějů, dramat a pocitů. Toto dílo
mnohoznačných metamorfóz vzniklo v krátkém
meziobdobí svobody (1945–1948), kdy surrealismus měl opět jen nedlouhou příležitost k veřejné
prezentaci.
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
Krajina
1947
kombinovaná technika, tempera, lepenka
32 × 25 cm
sign. PD Šíma 1947
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.;
PhDr. Jaromír Zemina
1 800 000 Kč

„Co je nahoře,
je i dole“

Posuzovaný obraz „Krajina“ je originálním, poeticky laděným, výtvarně nesmírně subtilním
komorním dílem Josefa Šímy, výtvarné osobnosti
světového jména a významu, autora, který je
spolu s Františkem Kupkou poprávu považován
za jednoho z největších českých malířů dvacátého století.
Po druhé světové válce, kdy nemaloval, začal Josef
Šíma postupně obnovovat svůj vztah k vlastní
práci. Jak vysvětlili Lenka Bydžov-ská a Karel Srp,
„vstoupil do jiného časového rozměru, než jaký
sledoval od začátku dvacátých do počátku let
čtyřicátých“. Již v meziválečném období výrazně
proměnil své pojetí času, a to z avantgardního,
typického pro dvacátá léta, k mytickému. Další
ob-sáhlý úsek, zahájený mezi druhou polovinou
čtyřicátých a prahem padesátých let, měl odlišný
charakter. Obsahoval vědomé návraty ke starším
stěžejním námětům. Šíma na ně dokázal nahlížet jinak, zužitkovat je a obohatit o nové životní
a umělecké zkušenosti, aby se po tvůrčí odmlce
opět vrátil na výtvarnou scénu a zařadil do dobových souvislostí moderního evropského malířství.
Posuzovaný obraz „Krajina“ je vzácným dokladem, jak Josef Šíma v přelomovém poválečném
období udržoval dialog se svou vlastní minulostí,
vzpomínkami, představami a názory, které formovaly jeho meziválečnou tvorbu. Tematicky
tu využívá své kla-sické krajinné schéma třicátých
let: dvou polí, pozemského, a nebeského, jež ve
tvaru imaginativně formovaného mraku levituje
nad zemí - krajinou. Typické je, že Šímův prostor
se nerozpíná do stran, ale spíše smršťuje: levitující
formy jsou ovládány dostřed-ným pohybem, který
obrazovou skutečnost dynamizuje, dává jí vnitřní
napětí, vyúsťující však do harmonické rovnováhy
vzájemně vyvážených protikladných sil.
Souvztažnost nebe a země umocňuje ještě jejich
propojení auto-rovými typickými vlásečnicemi,
podtrženými v místech jejich za-kotvení krátkým
stínem. Josef Šíma o nich říkal, že to jsou stébla
travin, která, ležíte-li na louce a ztratíte-li měřítko,
se zdají vrůstat až do oblak a nést na svých křehkých stoncích celou tíži nebeské klenby.

50 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 51

15

PROCHÁZKOVÁ
LINKA (1884–1960)
Zátiší s mísou ovoce
1930
olej, dřevěná deska
47 × 37 cm
sign. LD Lin. Procházková 30
45 000 Kč

Od exprese
ke klasicismu

V dílech Linky procházkové se odráželo tehdejší
autorčino ovlivnění tvorbou významného představitele evropské moderny, norského malíře Edvarda
Muncha. Munchova pražská výstava v roce 1905
v českém prostředí inspirovala celou avantgardní
skupinu mladé generace českých malířů a výrazně ovlivnila všechny členy uměleckého sdružení
Osma.
Linka Procházková se jako jediná žena se zúčastnila výstavy Osmy v roce 1908 v témže roce
se vdala za malíře Antonína Procházku. Její dílo
po celou dobu tvorby má převážně realistický
základ, od expresionismu postupně přešla ke klasicismu.
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PROCHÁZKA
ANTONÍN (1882–1945)
Žně
olej, lepenka
40 × 49,5 cm
sign. LD monogram AP

Hledání pozemských
rájů a radosti

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
140 000 Kč

Posuzovaný obraz „Žně“ představuje autentické, typické, humanisticky laděné dílo Antonína
Procházky, jednoho z nejvýznamnějších a nejosobitějších představitelů zakladatelské generace
českého moderního umění, člena legendární
„Osmy“ a „Skupiny výtvarných umělců“, autora,
který se zásadním způsobem podílel na vytvoření
mimořádně originální varianty kubismu, aby později dospěl ke „slunné idyle“ a realizoval jednu ze
stěžejních podob českého moderního klasicismu.
Přestože Procházka v průběhu své výtvarné
dráhy postupně měnil výrazové prostředky, konstantou jeho práce byla idea klasické dokonalosti
umělecké tvorby. Jednotlivé etapy vždy nesly
hluboce humanistické poselství. Jak to vyjádřil
malířův přítel, básník Vítězslav Nezval: „…jedním
svým křídlem se dotýká vznešené lahody antického ideálu, druhým se odráží od intimní něhy
ducha lidové tvorby. Syntéza, kterou vytváří
v letu mezi těmito dvěma póly, je dílem jeho
nejvlastnější povahy, úsměvné a hluboce lidské,
směřující k harmonické dokonalosti a zasvěcené
přirozenosti a dobrotě.“
Procházkova malířská smyslovost, radost z krásné výtvarné formy zrcadlí autorovo přesvědčení
o spojitosti umění a života. Zachycuje optimismus,
který mu umožňoval chápat umění „jako magické
54 | 1. ART CONSULTING

zaklínadlo, které má lidstvo vyvést k dokonalejšímu životu“ (A. Kutal, Antonín Procházka, 1959).
Závěrečné období autorova života, spadající
do doby konce třicátých let a války, je charakterizováno řadou monumentálních obrazů (např.
„Prométheus“ pro brněnskou právnickou fakultu),
kdy Procházka v rozměrech hodných renesančních a barokních velikánů vytvářel svá vidění
šťastného života, přesně odpovídající nitru meditativně orientovaného humanisty. Tyto práce se
zařadily k nejvýznamnějším dílům českého umění
těchto let a nalezly svůj pendant i v řadě autorových obdobně laděných obrazů menších formátů.
Posuzovaný obraz „Žně“ je autorovou důstojnou
prací ze čtyřicátých let, vyznačující se všemi
charakteristikami jeho tehdejší tvorby: živým
pohybem figur, barokní tvarovostí a dynamismem
svižně vedeného štětce a bravurně světelně
vypointovanou atmosférou. Zachycené téma žní
ztvárnil Procházka v této době několikrát, dokonce i v grafice. Vrátil se tím k námětu, který poprvé
zpracoval již v letech 1909–1910.
Obraz „Žně“, prokazující intenzivní pouto k manýristicko-barokní tradici, je krásnou ukázkou hledání pozemského ráje, jehož vizi Antonín Procházka
odvozoval z radosti z běžných lidských činností.
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FEIGL BEDŘICH (1884–1965)
Montmartre
olej, deska
60 × 90 cm
sign. LD Feigl
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
75 000 Kč

Dílo bravurně
vyváženého koloritu
a intenzivní světelnosti

Posuzovaný obraz „Montmartre“ je autentickým,
neobyčejně krásným, po všech stránkách harmonicky vyváženým dílem Bedřicha Feigla, malíře
ojedinělého expresivního výrazu, jímž na sebe
upoutal již v rané době členství v legendární skupině Osma a který zůstal celoživotním rysem jeho
kosmopolitní tvorby. Patřil k nejplodnějším umělcům působícím v Praze a současně byl tím, kdo
dokázal navazovat a udržovat důležité mezinárodní kontakty. Svým životním osudem se stal jakýmsi prostředníkem mezi česko-německo-židovským
a později i britským prostředím.
Bedřich Feigl byl umělcem – kosmopolitou, který
se po celý život snažil navazovat osobní a pracovní vztahy v zahraničí. Na svou první zásadní cestu
do ciziny se vydal roku 1905, a to do Antverp
a Paříže, spolu s přítelem Otakarem Kubínem.
Hned o rok později zahájil dlouhou cestu přes
Německo, Holandsko, Belgii, Francii a Itálii,
za doprovodu Emila Filly a Antonína Procházky.
Často cestoval také ve dvacátých a třicátých
letech. Krajinné a městské výjevy ho fascinovaly,
neboť mu umožňovaly rozehrát jeho silné poetické
a energické, expresivní malířské cítění. Při jedné
z autorových cest do Paříže, pravděpodobně ve
třicátých letech, vznikl i posuzovaný obraz.
Toto dílo, ztvárňující srdce historické části
Montmartru, vždy rušné malebné náměstíčko
Place du Tertre, charakterizuje Feiglův typický
expresivní výraz, jeho charakteristický „neklid
švihu“.
Obraz „Montmartre“ lze bezesporu vnímat jako
autorovu osobní poctu místu, kde se psaly dějiny evropské moderní malby, kde se odehrávala
revoluce v novém tvůrčím vidění. Tato kompozice,
jež v živé figurální stafáži výborně souzní i s autorovým oblíbeným žánrem společenské zábavy,
zaujme transpozicí prožívané reality malířsky
bezprostředním pohledem. Je to dílo bravurně vyváženého koloritu a intenzivní světelnosti
(docílené pouze barvou nebo místy dokonce jen
bělí malířského podkladu), odpovídající skvělému
jménu autora.
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
Prázdno a vítr
(Le vide et le vent)
1954
akvarel, rozmývaná tuš, papír na plátně
153 × 243 cm
sign. PD J. Šíma
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
1 900 000 Kč
PROVENIENCE
soukromá sbírka, Francie – získáno přímo
od Josefa Šímy
Sotheby’s Paříž, 7. 6. 2017
Sotheby’s Paříž, 26. 2. 2020

Unikátní velkoformátová
báseň – oživení Vysoké
hry
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Posuzované dílo „Prázdno a vítr“ je autentickou,
výtvarně nesmírně delikátní, sběratelsky exkluzivní, rozměrově největší známou kresebnou prací
Josefa Šímy, jedné z největších postav, jež pro
historii ustálily podobu našeho moderního umění,
autora, který propojil českou a francouzskou
avantgardu a jehož tvorba se vyznačuje neobyčejně osobitou poetikou imaginativního charakteru.
Všechny významné etapy a složky jeho díla přitom doprovázelo médium kresby, počínaje ranými
studiemi přes ilustrace, skizzy, volné kresby, návrhy vitráží až po poslední práce, kde světlo zcela
pohltilo čáru a tvar. Šímovy kresby ukazují nadčasovou platnost jeho tvorby. Vynikají neuvěřitelnou
jemností a výrazovou silou zároveň. Ty nejlepší
vypovídají o tajemství světa a lidské existence
se stejnou intenzitou jako jeho obrazy.

Josef Šíma začínal svou malířskou dráhu v prvních poválečných letech obrazy s civilistní tematikou, které byly po jeho odjezdu do Francie vystřídány krátkým obdobím experimentace v oblasti
výtvarné formy. V letech 1922–1924 maloval
lyrické evokace pařížských ulic, nábřeží a přístavů,
v nichž se odrážela atmosféra rodícího se poetismu. Na krátký čas se přiblížil geometrické abstrakci, aby ho posléze zaujal rodící se surrealismus
se svými sondami do hlubinných vrstev lidské
psychiky. Tehdy začíná hledat malířský ekvivalent pro svůj vlastní vnitřní svět. Do jeho obrazů
vstupují prvky svobodné imaginace, archetypální formy krystalu, kosmického vejce, ženského
torza. Jeho poetika se plně vyhraňuje v kontaktu
s mladými filozofujícími básníky, s nimiž roku 1927
zakládá skupinu Le Grand Jeu (Vysoká hra).

Josef Šíma se narodil v roce 1891 v Jaroměři
ve východních Čechách do umělecké rodiny – jeho dědeček byl kameníkem, otec
profesorem kreslení. Nejprve studoval na
Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v letech 1911–
1914 na Akademii výtvarných umění u profesorů
Jana Preislera a Vlaha Bukovace. V letech 1913
až 1915 byl zároveň studentem pozemního stavitelství na brněnské technice, kde se roku 1919 stal
asistentem. Zanedlouho (1920) odjel do Francie,
kde přijal místo ve firmě zabývající se výrobou
kostelních oken na pozici kreslíře. Pracoval v letovisku Hendaye na francouzsko–španělské hranici. Spolu s ním odcestoval i architekt Bedřich
Feuerstein, který získal stipendium francouzské
vlády. V září roku 1921 však Šíma pracovní poměr
rozvázal a odjel do Paříže, kde našel zaměstnání
v ateliéru Louise-Denise Germainové. S její dcerou
se později ožení a získá francouzské občanství.
Paralelně udržuje čilý kontakt s rodnou zemí,
vystavuje se skupinou Devětsil, jejímž členem
se stává, přispívá do avantgardních časopisů,
překládá francouzské autory, pomáhá organizovat výstavy. V období až do druhé světové války
je svou rozsáhlou aktivitou zapojen současně
do francouzského i českého výtvarného dění.

Historik umění František Šmejkal, autor nejvýznamnější monografie o Josefu Šímovi (1988)
napsal: „Šímova tvorba nemá žádnou vlastnost,
která by odpovídala překotnému rytmu dnešní doby a jejím tisícerým proměnlivým tvářím.
Nepoddává se na první pohled, není nápadná,
nešokuje, nikoho nepřipomíná, nedožaduje se
pozornosti zvláštní technikou nebo novými materiály. Zdá se, že nic nepopírá. Prostě existuje.“
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Na počátku druhé světové války přestal Josef
Šíma malovat. Válečné události, evokující mu zažité útrapy války první světové, v jeho mysli zpochybnily význam moderního umění i jeho vlastní
práce. Od výtvarné tvorby se odloučil na celé
desetiletí. Tato tvůrčí cézura byla přerušena jen
několika díly a souborem kreseb, který vznikl při
jeho cestě na Slovensko roku 1947. Tento cyklus
je pozoruhodný tím, že obsahuje i několik krajně
zjednodušených, téměř abstraktních kvašů krajiny,
předznamenávajících autorovu budoucí tvorbu.
K další systematické práci se Josef Šíma vrací
teprve v roce 1950. Hlavním tématem se mu stává
krajina. Svou pozornost přenáší k zemi a usiluje
o vyjádření její prapodstaty. Postupně se také

obrací ke světlu, v duchu svého celoživotního úsilí
postihnout ideální jednotu světa.
Posuzovaná unikátní, velkoformátová kresba s básnivým názvem „Le vide et le vent“ –
„Prázdno a vítr“ je jednou z mimořádně jímavých
Šímových vizí, v níž dal autor podobu své utkvělé
představě odhmotněné, vnitřně prosvětlené,
mytické krajiny. Patří k typu maximálně redukovaných, monochromních (či téměř monochromních)
krajin, jejichž prvotní předobraz představovala
reálná scenérie ve francouzském Brie a jež v rozrůzněných podobách procházejí celým Šímovým
dílem první poloviny padesátých let.
Střední část obrazového prostoru posuzovaného díla prostupuje světelná záře, jakési tajemné
nehmotné fluidum, které celou krajinu přeměňuje

ve všeobsahující kosmickou vizi. Širým prostorem
oblohy jako by se pohyboval nepravidelný útvar
mraku, popoháněný větrem. Ve spodní partii díla
se „převalují“ protáhlé, nepravidelné plochy –
plány, naznačující strukturu geologických vrstev
země.
Jak uvádí František Šmejkal, název „Le vide et
le vent“ – „Prázdno a vítr“, užitý doložitelně ještě
pro jednu olejomalbu (1954), je odvozený z básně
Rogera Gilbert-Lecomta a signalizuje autorův
znovuobnovený zájem o poetiku Vysoké hry
(Le Grand jeu).
Josef Šíma tu maximálně sugestivně zbavil
abstrahované znaky země gravitace, aby je nechal
plout v bezčasí chvějivé atmosféry a přiblížil je ke
světlu.
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ZÍVR LADISLAV (1909–1980)
Gladiátor
30. léta 20. stol.
patinovaná sádrová plastika
v. 50 cm
sign. zepředu na plintě Zívr
45 000 Kč
PROVENIENCE
původně v majetku malíře Františka Grosse a jeho
rodiny

Zde dražené dílo „Gladiátor“ pochází od významného českého sochaře 20. století, Ladislava Zívra.
Jedná se o práci z autorova raného období.
Podíváme-li se na Zívrovo dílo, jako na celek, pak
práce „Gladiátor“ se naprosto vyjímá. Neprojevují
se v něm ani kubistické tendence, jenž Zívr
na počátku své tvorby čerpal od Otty Gutfreunda;
ani tu nenalezneme surrealistické a halucinační
vize, s nimiž autor rovněž experimentoval. Místo
toho se jedná se o práci s výjimečným emocionálním výrazem, čerpající z principů helenismu.

Spiritistický, těžkomyslný
romantik
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JOHN JIŘÍ (1923–1972)
Žlutá krajina (Pole)
1950–1951
olej, plátno
33 × 50,5 cm
sign. na rubu Jiří John / 1950-51
na rubu popis díla autorem
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, PhD.
95 000 Kč

Raná vize poetiky
věcnosti

Posuzovaný obraz „Žlutá krajina (Pole)“ je autentickým, veskrze typickým a vzácným raným
dílem Jiřího Johna, autora, který bývá považován
za největšího přírodního lyrika v českém umění
druhé poloviny dvacátého století. Jeho zvnitřnělý a zároveň důrazný malířský a grafický projev
představuje jeden z nejsvébytnějších dobových
tvůrčích výrazů. Jiří John byl solitérem, který
v podmínkách politicky se uzavírající poválečné
československé společnosti patřil k nositelům
humanistických hodnot české moderní kultury.
Jeho život se bohužel uzavřel předčasně, zanechal však po sobě citlivé, výrazné dílo. Tichý, soustředěný, patřil k typu malířů – básníků, jako byli
např. Jan Preisler, Jan Zrzavý či Josef Šíma. (…)
Posuzovaný obraz „Žlutá krajina (Pole)“ pochází
z autorovy ranější tvůrčí fáze, kdy se konstituoval jeho typický výtvarný projev. Je v něm již
obsažen celý Johnův vnitřní svět. Jiří Kohoutek
správně vystihl, že „každý velký umělecký projev
je v prvé řadě podmiňován talentem svého tvůrce.
U Johna to dokládají zcela přesvědčivě již jeho
prvotiny…“ Autorův výtvarný projev měl od počátku neobyčejnou pokoru před pravdou zobrazení.
S tím souvisel i důraz na prostou, nehledanou
tematiku. Johnova mimořádná vnímavost a pozornost dokázala nacházet právě v nejprostších
námětech mnoho pozoruhodného jak z obsahových, tak malířských hledisek.
V posuzovaném obraze „Žlutá krajina (Pole)“ John
objevuje zvláštnost ve všednosti. Jeho střízlivý
pohled skutečnost nepoetizuje, protože je poetická sama o sobě. Je to vize věcná a přitom produševnělá, která hovoří o fluidu vyzařujícím z přírody, o fluidu tajemném, a přece naprosto reálném.
Pole je místem lidské práce, místem, odkud člověk
odešel a kam se znovu, až nastane příslušný čas,
zase vrátí. Cesta za obzor, hranice mezi viděným
a neviděným, značí cestu k sobě, cestu k sebepoznání.
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MALÝ FRANTIŠEK
(1900–1980)

Krajina
1974
olej, plátno
60,5 × 71,5 ×m
sign. PD F. Malý 74
55 000 Kč
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Výrazný okruh děl Františka Malého představují
šímovsky cítěné snové krajiny, působící nadpozemsky jako ztichlé shluky světla a energie. Malý
našel svůj osobitý výraz ve světě snových vizí,
surrealistických představ a imaginace. V obrazech
tak vzniká podmanivá atmosféra, která na nás
dýchne pocitem ticha a zvláštního bezčasí.

22

ŠTOLFA MIROSLAV
(1930–2018)

Nová příroda
1987
olej, plátno
75 × 110 cm
sign. PD Miroslav Štolfa 87
na rubu štítek Díla s popisem
14 000 Kč

Štolfa měl od počátku blízko k technice a civilizačním jevům. V prvních obrazech zachycuje krajinu, i město s jeho ruchem, tramvajemi a motocykly. Technické motivy převažovaly dále, např.
v cyklu „Nová příroda“. Obdiv k technice, jak psal
dříve Jiří Valoch, se u pozoruhodného umělce mísí
s obavou z nekontrolovatelného samovývoje techniky. Hlušička označuje Štolfův přístup k realitě
jako „předmětnou abstrakci“. A dodává „Tvorba
je způsobem Štolfovy lidské existence.”
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JANEČEK OTA (1919–1996)
Zelený prostor
1982
olej, plátno
70 × 80 cm
sign. PD Ota Janeček 1982, na rubu Ota Janeček
1982
na rubu název díla autorem
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
250 000 Kč

Básnická vize
vegetativního světa

Posuzovaný obraz „Zelený prostor“ je autentickým,
reprezentativním, hlouběji filozoficky laděným
dílem Oty Janečka, nepřehlédnutelné osobnosti
českého umění druhé poloviny 20. století, představitele generace nastupující na výtvarnou scénu
v nelehkém období druhé světové války. Jako
umělec všestranného talentu dokázal podnětně
zasáhnout do oblasti malby, plastiky, volné grafiky,
knižní ilustrace i do tvorby užitkové. Prošel řadou
výrazných tvůrčích období, byl ovlivněn kubismem i Modiglianim, strukturalistickým zkoumáním
tvarů živé hmoty i lyrickým realismem. Ve své
malbě a kresbě se laskal s přírodou, okouzlen
motivy trav, motýlích křídel a ptáků, hledal v ní
symboly běhu života. (…)
Posuzované dílo „Zelený prostor“ je krásnou
a reprezentativní prací s typickým motivem trav,
jenž se stal jedním z Janečkových klíčových
inspirací a nevyčerpatelných tvůrčích zdrojů.
Autor navazuje na bohatý odkaz básnivého prožitku přírody, jak se již od středověku utvářel
prostřednictvím Orientu a vlivem západoevropské
kultury. Odtud pramení i hlubší myšlenkový dosah
obrazů z tohoto cyklu. Trávy ztělesňují ve světové
mytologii představu všeho, co je hojivé, léčivé
a vrací člověku život. Od staré Číny přes Indii
a předkolumbovskou Ameriku až k lidové medicíně se k nim váže básnivá vize genetické mocnosti.
Janeček tu motiv trav podrobuje formální simplifikaci až kaligrafického rázu. Jeho cílem nebylo
ztvárnit přebujelost vegetativního světa, ale vzdát
hold architektuře přírody. Přírody, kde každý prvek
má svůj smysl. Stébla trav zde doslova vytvářejí
jakousi síť vztahů, v níž lze shledávat hlubší symboliku vztahů ve společnosti. Jak ostatně řekl
Goethe: „Není protikladu mezi člověkem a přírodou.“
Z malířského hlediska se zde dostává ke slovu
autorův kultivovaný štětcovitý rukopis a delikátní
cit pro barvu. Něžné rozmývané polotóny pro bravurní, ostrou kresbu travin.
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MAREŠOVÁ MILADA
(1901–1987)

Pařížská ulice
1973
olej, sololit
30 × 40 cm
sign. PD Milada Marešová 1973
na rubu štítek ČFVU s popisem díla
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
190 000 Kč

Na principech ideálu
melancholické Nové
věcnosti

Posuzovaný obraz „Pařížská ulice“ je autentickým,
kvalitním, výrazově a motivicky zcela typickým
dílem Milady Marešové, pozoruhodné malířky,
kreslířky, ilustrátorky a příležitostné scénografky,
jedné z nejvýraznějších českých umělkyň dvacátého století, autorky, která se výrazně vymykala
většině dobové výtvarné produkce svou inspirací
v německé Nové věcnosti, jíž tuzemská meziválečná avantgarda odmítala. V jedné části svého
díla se zaměřovala na zachycení života a osudu
žen z různých sociálních vrstev, čímž také překračovala dobové konvence. Její tvorbu zásadně
ovlivnil pobyt v Paříži, kde studovala u Františka
Kupky. Metropole na Seině se svými do noci
otevřenými kavárnami, bary a cizokrajnými tanečnicemi ji naprosto okouzlila a stala se jednou ze
zásadních motivických konstant jejího celoživotního díla.
Milada Marešová se narodila roku 1901 v Praze
do rodiny univerzitního profesora Františka
Mareše, fyziologa a filozofa. Od mládí projevovala výtvarný talent a tak nastoupila
na Uměleckoprůmyslovou školu, do Kreslířské
a malířské školy pro dámy. Roku 1919 ji jako jedné
z prvních studentek bylo umožněno zapsat se
na Akademii výtvarných umění, která právě ote-
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vřela své brány vzdělávání žen. Spolu s ní tam
v této době začaly studovat například Vlasta
Vostřebalová, Helena Bochořáková, Charlotte
Schrötterová nebo Mary Durasová. Marešová
navštěvovala malířský ateliér Vojtěcha Hynaise,
zásadní stylové a obsahové impulzy pro svou
tvorbu však začala hledat v zahraničí. V roce 1922
podnikla studijní cestu po Německu, kde na ni
silně zapůsobily sociálně-kritické proudy tehdejší
realistické malby, souhrnně označované jako Nová
věcnost. Následující rok pak strávila několik měsíců v Paříži, kde navštěvovala přednášky Františka
Kupky. Mekka moderního umění ji na dlouhou
dobu uhranula svým každodenním pulzujícím
životem.
Po návratu do Čech se začala naplno věnovat
profesionální práci malířky a ilustrátorky. První
samostatnou výstavu uspořádala již roku 1925
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v Topičově salónu v Praze. O pět let později,
po návratu ze své další studijní cesty do Paříže,
vystavovala dokonce v Aventinské mansardě.
Ve dvacátých a třicátých letech vyzdobila svými
kresbami celou řadu knih a bibliofilií a jako ilustrátorka spolupracovala s časopisy Prager
Presse, České slovo, Lidové noviny, Pestrý týden
a Ženský svět.
Marešová promítala své snové vidění světa jak
do velkoměstských výjevů, tak do intimně lyrických témat. Pohledy na lidským hemžením zaplněné bulváry, parky a kavárny střídají figurální
náměty v krajině či portréty žen a dětí. Základem
její tvorby se současně stává individualizovaná
lidská postava, která se díky svému grotesknímu
a melancholickému výrazu dostává až na samou
hranici magického realismu. Autorku osudově

přitahovalo také téma ženství: svou tvorbou
se zasadila o nový, minulostí nepokřivený pohled
na ženu. Zajímaly ji konkrétní osudy žen v soudobé moderní společnosti. Přetvářela je v obrazové
mikropříběhy, do kterých otiskovala také část
svého vlastního já. Její práce však zároveň směřuje k vytvoření obecné ženské typologie, v níž
nalezneme jak smyslné exotické krásky a potutelně se usmívající vdané ženy, tak i osamělé melancholické dívky a věkem a starostmi sešlé stařeny.
Přední místo v její pomyslné portrétní galerii
zaujímají nevěsty a vdovy, jež se stejně jako i její
ostatní ženské figury vyznačují záměrnou výrazovou statičností a tajemně drásavým pohroužením
do sebe samých. Marešová měla silně vyvinuté
sociální cítění, jež ji především ve třicátých letech
vedlo k zachycování neradostného života na okraji společnosti. Vedle těchto pochmurně tíživých
výjevů z městské periferie a dělnických čtvrtí ji
malířsky neustále vábila Paříž.
Větší část druhé světové války Marešová strávila
v ženské káznici Waldheim, kam byla převezena
nedlouho po zatčení gestapem roku 1940 za spolupráci na ilegálním časopise V boj, do nějž jako
ilustrátorka přispívala.
Po válce pak téměř na dvacet let přerušuje svou
malířskou práci a věnuje se převážně ilustrování
knih, kterých za svůj život výtvarně doprovodila
na dvě stě. Pozdní tvorba autorky se pak nese
ve jménu návratu k jejím oblíbeným velkoměstským námětům ze dvacátých a třicátých let.
Posuzovaný obraz „Pařížská ulice“ je krásným
příkladem autorčina minuciózního novověcného
stylu. Marešová zde brilantně zúročila své zážitky
z opakovaných cest do „barevné“ Paříže, jež pro ni
byly bohatým zdrojem inspirace.
Na počátku třicátých let se v jejím díle dokonce
objevilo několik variant na oblíbený motiv etnických restaurací nebo portréty černošských žen
a dívek – přistěhovalkyň ze zemí francouzských
kolonií. V roce 1931 Marešová v Paříži navštívila
Koloniální výstavu, kde vytvořila dlouhou řadu
kreseb, které o rok později zařadila na svou

výstavu v Hradci Králové. Na pérových kresbách z Paříže jsou zachyceny nejrůznější výjevy
z pařížské monstrózní show, v nichž se Třetí svět
stává obchodním artiklem a cirkusovou atrakcí
pro pobavení bílých.
Posuzovaný obraz odpovídá autorčině typické představě francouzské metropole s bulváry
žijícími hemžením různorodých sociálních typů.
Nesmírně delikátním malířským rukopisem, vyškoleným na ilustrátorské práci, tu Marešová ztvárnila
divácky atraktivní svět lidských mikropříběhů,
zasazený pevně do každodenní reality a současně
obdařený neobyčejnou poezií.

Malířka, kreslířka, ilustrátorka a příležitostná scénografka Milada Marešová patří ke generaci prvních, akademicky vzdělávaných umělkyň.
Zpočátku studovala malbu a kresbu na škole
pro dámy, avšak po přijetí reforem v roce 1918
přešla do malířského ateliéru Vojtěcha Hynaise
na Akademii výtvarných umění v Praze. Pro umělecký výraz Marešové jsou stěžejní dvě studijní cesty: První, kterou podnikla v roce 1922
do Německa, kdy se seznámila s moderním uměním a s představiteli německého expresionismu.
A druhou, v roce 1923 do Paříže, kde navštěvovala přednášky Františka Kupky. Francouzská
metropole Marešovou zcela pohltila. Každodenní
život Pařížanů jí fascinoval – ruch na bulvárech,
kavárny, obchodní výlohy, metro, atmosféra v parcích a zahradách apod. To vše se stalo vděčným
tématem jejích obrazů. Svou tvorbou dokázala
Marešová ukázat na ženu v nové perspektivě.
Byla si vědoma dobové společenské a kulturní
nerovnosti, jenž panovala mezi mužem a ženou,
avšak více než boj za ženská práva Marešovou
zajímaly konkrétní osudy žen v moderní společnosti. Dílo Milady Marešové vneslo do prvorepublikové výtvarné produkce nejen odlišnou tématiku,
ale především jinou sensibilitu.
Zde dražené dílo z roku 1973, je nádherným příkladem myšlenkového a výtvarného směřování
Milady Marešové.
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BAUCH JAN (1898–1995)
Penelopa
1973
olej, plátno
63 × 50,5 cm
sign. LD 1973 Jan Bauch
na rubu název díla
170 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
monografie Jan Bauch, obr. č. 209

Malující sochař
– Belle Matiére

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).
Svým citem pro bohaté barvy a dynamické linie
se Bauch určitým způsobem odlišoval od ostatních umělců. Přes všechno hledání a nejistotu
se nejvýrazněji propracoval k expresi. Později
se v jeho dílech začaly prosazovat i znaky jiných
uměleckých směrů jako neoklasicismus a surrealismus. V průběhu třicátých let však již umělcova
tvorba nasvědčovala tomu, že se bude vyvíjet
svou vlastní cestou. Obraz je ukázkou Bauchova
tíhnutí k expresivní smyslovosti, k zachycení
opojení z krásy a bohatosti, charakterizující ženské tvary. Jako by vyslyšel slova Augusta Rodina:
„Tělo je model formovaný náruživostí.”
V roce 1937 vystavoval své obrazy v československé expozici v Galerii Charpentier v Paříži a získal
Grand Prix. Ve stejném roce se podílel na mezinárodní výstavě v Carneggiho Institutu v New Yorku.
Své obrazy také vystavoval na světové výstavě
EXPO 57 v Bruselu.
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JÍRA JOSEF (1929–2005)
U Piaristů
1980
olej, plátno
110 × 90 cm
sign. PD J. Jíra 80, na rubu J. Jíra 80
na rubu popis díla autorem
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
380 000 Kč
VYSTAVENO
Josef Jíra, Pražské a pařížské hospody, Galerie
hlavního města Prahy, Staroměstská radnice,
říjen–listopad 1986, č. k. 15
Josef Jíra, Souborná výstava, Výstavní síň Mánes,
Praha, září–říjen 1990, č. k. 81
Josef Jíra, Divadlo světa, Oblastní galerie Liberec,
27. 6. – 29. 9. 2019
REPRODUKOVÁNO
Josef Jíra, Pražské a pařížské hospody, Galerie
hlavního města Prahy, Staroměstská radnice,
říjen–listopad 1986, katalog výstavy
(monografie) Josef Jíra, Malíř a grafik, Naklad.
Libereckých tiskáren, 1992, obr. 26
(monografie) Josef Jíra, Malíř a grafik, Výběr
z díla, Praha, 2004, obr. 32

Ukázkové dílo
maloskalského Chagalla
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Posuzovaný obraz „U Piaristů“ je originálním,
reprezentativním, vícekrát reprodukovaným
a vystavovaným dílem Josefa Jíry, jednoho z nejvýraznějších umělců generace narozené mezi
dvacátými a třicátými lety dvacátého století,
generace, která nastupovala na scénu po druhé
světové válce a hrála klíčovou roli při opětovném
navázání na přerušenou tradici vývoje českého
moderního umění. Jméno Josefa Jíry, „maloskalského Chagalla“, jak byl často nazýván, je spojováno s krajinou Podkrkonoší a mimořádnou svérázností a osobitostí jak uměleckou, tak lidskou.
Pro svoji nonkonformní povahu byl obávaným
protivníkem, který si nenechal líbit žádná příkoří.
Proslul však také jako vyhledávaný společník,
mezi jehož přátele patřily významné osobnosti české kultury. „Nikdy v životě bych asi nebyl
schopen udělat nějaký obraz, aniž bych se vázal
k nějakému místu, určité vzpomínce nebo prožitku,“ prohlásil o sobě kdysi Jíra. Jeho životní
zkušenosti se vždy prolínaly s malířskou tvorbou.
Obrazy vznikaly jako výsledky vzrušeného prožívání vnitřních sporů a konfliktů a v tomto smyslu
jsou plné emocí, napětí i romantické dramatičnosti. Rodokmen jeho sugestivní malby rytmizovaného rukopisu a znepokojivě rozezvučených barev
sahá až k vizionářům expresionismu.
Josef Jíra se narodil roku 1929 v Turnově. Dětství
prožil s rodiči na Malé Skále. Obraznost budoucího malíře vzrušovalo domácí vesnické prostředí
i krajina kolem Horek, kde žili jeho prarodiče
z otcovy strany. Tam prožívá kouzlo velikonočních
mystérií a poznává tradiční způsob života v podkrkonošské vsi. Kreslí od nejranějšího dětství,
zejména koně. Jeho talentu si jako první povšiml
profesor Vladimír Linka, který se zasadil o to,
že Jírův otec změnil svůj názor a místo na rybářskou školu nechal svého syna zapsat v roce 1942

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 79

80 | 1. ART CONSULTING

na Odbornou školu šperkařskou v Turnově, obor
rytí drahokamů. Není pochyb o tom, že nádherná barevnost a lesk achátů, jaspisů, chalcedonů
a dalších drahokamů ovlivní jeho úctu k nádheře materiálu a k magickým zásvitům barev.
Pro mladého autora měla také význam celková
atmosféra válečných let. Na stejné škole studoval
např. Jaroslav Šerých a bratři Karouškové – stráví
s nimi studia na Akademii výtvarných umění
a setkají se také ve skupině M 57. V roce 1946
byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze,
kde po přípravce u profesora Karla Mináře přešel
po roce do ateliéru profesora Miloslava Holého.
V roce 1946 se rovněž stal členem československého reprezentačního lyžařského družstva.
Protože není jednoduché sloučit studium s vrcholovým sportem, a zároveň se nechce podrobovat
nově utvářené školské doktríně, rozhodne se roku
1949 AVU předčasně ukončit. Po úrazu na lyžích
(1950) se na AVU zpátky vrací, nejdříve do ateliéru profesora Otakara Nejedlého a poté do
školy figurálního malování k profesoru Vlastimilu
Radovi. V roce 1957 byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců a získal ateliér
na pražské Letné. Je ovlivněn dílem E. Muncha.
Spoluzakládá skupinu M 57 (Makarská).
Rok 1961 je v autorově tvorbě klíčový. V obrazech, do nichž zapojuje motivy svého dětství,
rozvíjí metodu souběžného sdružování a prostupování časově vzdálených událostí. Počínaje
rokem 1963 se základem Jírova díla stává cyklus
Velikonočních obrazů, ve druhé polovině 60. let
realizuje cyklus Oči. V roce 1965 má první samostatnou výstavu v galerii Nová síň v Praze. V roce
1969 nastupuje dobrovolnou protialkoholní léčbu.
V roce 1973 utrpí vážný úraz na lyžích, který jej
izoluje téměř na dva roky pouze do jeho ateliéru,
kde tvořil převážně portréty svých nejbližších.
V osmdesátých letech podnikl několik studijních
cest do zahraničí např. do Francie, Španělska,
Gruzie, Arménie, na Kubu. Vznikají obrazy hospod, vináren, dále pak koláže, obrazy s vlepenými
ústřižky novin, obalů, staniolu.
V roce 1992 otevřel na statku v Malé Skále galerii výtvarného umění, kde shromáždil díla více

než osmdesáti českých umělců. Josef Jíra umírá
15. června 2005.
Posuzované dílo „U Piaristů“ je jednou z krásných
a reprezentativních prací z rozsáhlejšího cyklu
na téma pražských a pařížských lokálů, který
autor souborně představil na výstavě v Galerii
hlavního města Prahy v roce 1986. U Pinkasů,
Blatnička, U koštýře, U Piaristů, U Bonaparta, to je
jen několik namátkou vyjmenovaných malířových
oblíbených podniků, kam se svými přáteli rád
chodil vést nekonečné debaty o umění a životě.
Útulná vinárna U Piaristů se nacházela v pražské
Panské ulici (kde v č. 6 měl Jíra od roku 1982
shodou okolností ateliér) a na svůj název měla
právo: sídlila totiž ve starém domě, který vlastnili
kdysi piaristé, zakladatelé Řádu zbožných škol
(Scholarum piarum). Tento lokál se stal jedním
z inspiračních míst autorových emotivních expresí. Josef Jíra sám řekl, že maloval vždy to, co žil
a hospody k tomu určitě patřily. Rozpomínal se
na to, že kdysi byla hospoda, hned po kostelu,
místem nejen osobních, ale i politických rozprav,
místem, „kde se odvíjelo veřejně podvědomí, přátelství i 'Naši furianti'“. Tuto funkci hospoda už
trochu ztrácí, dnes už ráno k snídani máme rozhlas a večer i televizi“. Jíra upomínal na to, že „lidé
chtějí pořád vedle sebe po práci sedět, vidět si do
očí, mluvit a snít a zazpívat si v euforii těch svých
'pěti piv'. Je to pořád ten folklor, i když už v něm
je trochu nostalgie“. (J. Jíra, 1986)
V posuzovaném díle „U Piaristů“ nechává Josef
Jíra zaznít svůj mistrný kolorit založený zejména na kontrastu bílé a černé, červené a zelené
a neutrálnějších zemitých tónech ve volném
rukopisném rozehrání, sofistikovaně propojeném
s kresebnými a konturujícími prvky. Bravurně se
mu zde podařilo zachytit skutečnost, že lokál je
místem, kde se člověk nejenom odreagovává od
denních starostí, ale kde se hovorem dobírá i lidských podstat. Kvintesenci Jírova malířského sdělení nejlépe vyjádřil Bohumil Hrabal, když napsal,
že Jírovy obrazy pražských hospod a vináren jsou
„alegorií rituálu i mše“.
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KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
Bez názvu (Gauguin)
70. léta 20. stol.
roláž, karton
64 × 24,5 cm
sign. na rubu razítko pozůstalosti autora
přiložený certifikát pravosti od Martina Helcla
s razítkem pozůstalosti autora
55 000 Kč

Jiří Kolář se nejprve prosadil jako básník.
Zabavený rukopis sbírky veršů, prózy a deníkových záznamů „Prométheova játra“ byl tehdejším
politickým režimem vyhodnocen jako politický
pamflet a jeho autor strávil devět měsíců ve vyšetřovací vazbě.
Později, v průběhu šedesátých let, Kolář začal
prezentovat svou výtvarnou tvorbu. Nosným
médiem se mu stala technika koláže, do níž přenesl experimentátorské přístupy z poezie. Vytvořil
desítky rozmanitých technik od roláže, proláže po muchláž či antikoláž. Vizuální umění tak
výrazně obohatil nejen o nové ojedinělé techniky,
ale také o principy básnické hravosti.
Kolář patřil k prvním signatářům Charty 77 a byl
známý i jako mecenáš. Až do své emigrace v roce
1980 morálně i finančně podporoval mladé a především nemajetné české výtvarníky a spisovatele.

Autor experimentální
a vizuální poezie
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KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
Kůň
1971
chiasmáž, objekt, původní plexibox
59 × 88 × 37 cm
sign. nezjištěna
zespodu číslice 24 a štítek s číslem 19191.
140 000 Kč
VYSTAVENO
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York
(28. dubna – 29. května);
Art Gallery of Ontario, Toronto, Kanada (9. června
– 9. července);
Georgia Museum of Art, The University of
Georgia, Arhens, Georgia (29. říjen – 2. prosince)

„Zdá se, že experiment
a odvaha v umění je
pro falešně myslící lidi
mnohem nebezpečnější
než cokoli jiného. Začni
přemýšlet po svém a jsi
nebezpečnější než cokoli,
co lze vyrobit.“
Kolář
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Zde dražené dílo „Kůň“ (1971) pochází od Mistra
koláže, nejen českého, ale i světového kontextu,
Jiřího Koláře.
Kolář je osobností s níž se pojí nejen svět výtvarníka, ale i literáta, překladatele a mecenáše.
Umělec začal na svých básních a kolážích pracovat již ve třicátých letech. Jeho břitký humor, kritičnost a provokativnost, jej v padesátých letech,
vedla nejen k zákazu publikovat, ale i k několikaměsíčnímu trestu vězení. Po podepsání Charty 77
byl Kolář nucen emigrovat. Nicméně roku 1999
se do Čech vrátil, aby zde i o tři roky později
zemřel.
Dílo „Kůň“ (1971) má za sebou poměrně velkou
výstavní historii. Jen během roku 1978 prošlo
síněmi jako: Albright-Knox Art Gallery, Buffalo,
New York (28. dubna – 29. května); Art Gallery
of Ontario, Toronto, Kanada (9. června – 9. července); Georgia Museum of Art, The University
of Georgia, Arhens, Georgia (29. říjen – 2. prosince). Kolářova práce „Kůň“ (1971) je rovněž zcela
autentická a to včetně plexisklového pouzdra,
které je od roku 1971 původní.
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
Kapka světla
1957
kombinovaná technika, kvaš, akvarel, uhel, tuš,
karton
49 × 62 cm
sign. PD J. Šíma 57
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
na rubu štítek sbírky a štítek výstavy Musée
national ďart Moderne Paris
480 000 Kč
PROVENIENCE
sbírka Henri Michauxe (1899–1984), významného
belgicko-francouzského malíře, spisovatele
a básníka, kultovní postavy hnutí Beatniků,
blízkého přítele a velkého obdivovatele díla Josefa
Šímy.
Na zadní straně díla štítek se jménem a adresou
Dr. Micheline Phankim, správkyně Michauxova
dědictví.
VYSTAVENO
Josef Sima, retrospektivní výstava, Musée
National d'Art Moderne, Paris, 7. 11. – 23. 11. 1968,
č. k. 159 (pod názvem „Dessin“ [Kresba])
Joseph Sima 1891–1971, Museum Bochum,
Německo, 9. 11. 1974 – 5. 1. 1975, č. k. 214 (pod
názvem „Ohne Titel“ [Bez názvu])
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Posuzované dílo „Kapka světla“ je originální,
sběratelsky vzácnou, filozoficky laděnou
a motivicky krásnou prací Josefa Šímy, jedné
z nejvýraznějších postav evropského moderního
malířství, jejíž zvnitřnělá tvorba nepřestává
fascinovat jak nejširší veřejnost, tak odborníky,
které stále láká k novým pohledům a výkladům.
Šímovo celoživotní dílo není možné zjednodušeně
přiřadit k jednomu výtvarnému směru či proudu
– jeho práce vynikají hluboce humanistickým
filozofickým názorem, jenž je umocněn opravdu
neobyčejnou silou uměleckého výrazu.
Základní rysy malířovy ojedinělé poetiky,
zařaditelné do širšího kontextu imaginativních
tendencí, lze shrnout do tří pojmů: iluminace,
imaginace, jednota. Josef Šíma zkoumal
skutečnost zevnitř a podal o ní lyrické svědectví.
Odkrýval její vnitřní zákony, které vyjadřoval
výtvarným znakem. Nosnou myšlenkou jeho
tvorby byla snaha vyjádřit jednotu světa,
k jejímuž hledání ho přiměl někdejší zážitek úderu
blesku, jehož oslnivé světlo mu tuto pralátku
symbolizovalo. Svá díla označoval básnickými
příměry, které vystihovaly obsahovou i formální
celistvost jeho filozoficko-poetického záměru.
Za studií na Akademii výtvarných umění v Praze
byl Šíma žákem Jana Preislera, jehož tvůrčí
schopnosti i otevřenost k novým uměleckým
poznatkům ho hluboce ovlivnily. Souběžně
studoval na pražské a později brněnské
technice – prohloubení znalostí přírodních věd,
matematiky a fyziky, „poskytlo jeho básnickému
duchu pevnou infrastrukturu a orientovalo ho
k vědeckému myšlení, jehož bude užívat jako
podivuhodného nástroje stavební reflexe, kterou
bude upřesňovat svou intuicí“ (Monique Fauxová).
František Šmejkal a další teoretikové (J. Kotalík)
poukázali na to, že v raných krajinách působil
na Josefa Šímu také vliv Antonína Slavíčka.
Jestliže tento vliv byl v první fázi poněkud
vnějšího rázu, plně se projevil v Šímově pozdním
díle navázáním na Slavíčkovu práci se světlem
v obrazech nesmírně oduševnělého výrazu.
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V roce 1921 se Šíma natrvalo usazuje v Paříži
a v tomtéž roce se stává členem Devětsilu, který
mu i nadále zprostředkovával dění a kontakty
v rodné zemi. Je zprvu zaujat Ozenfantovým
a Le Corbusierovým purismem, aby se od roku
1927 plně ztotožnil s filozofií skupiny Le Grand
Jeu (Vysoká hra), seskupení především mladých
francouzských básníků, které spoluzakládal.
Maluje mytické prakrajiny a nehmotné krajinné
elementy – nachází svůj vlastní výtvarný svět,
který má blízko k surrealismu, i když s ním nikdy
zcela nesplyne. Počátkem druhé světové války
se Šíma na celé desetiletí umělecky odmlčí
a systematicky začíná pracovat od padesátých
let. Jeho pozdní dílo se dostává do blízkosti
lyrické abstrakce, ale stále se vrací k myšlení
Vysoké hry.
Šímova plátna nesou v každém období
vůdčí myšlenku, která přes rozrůzněnost
a rozvětvenost jeho projevu vyrůstá z jednoho
hlavního zdroje – z vědomí jednotnosti
struktury kosmu a sounáležitosti jeho částí.
V řadě posloupných zastavení nad přírodními
zákonitostmi sleduje autor prostupování veličin:
zrod a bytí, vznik hmoty a její energii, duchovní
základ jevů, jednotlivosti a celek, vzájemnou
závislost biosféry, klid a pohyb, trvání a proměnu,
posloupnost času i rozměry prostoru, souvislost
současnosti s minulostí, intuicí porovnávanou
skutečnost, stav vědomí i podvědomí, racionalitu
i imaginaci.
Posuzované dílo „Kapka světla“ je krásnou
a reprezentativní ukázkou autorovy tvorby
z období po druhé světové válce, kdy Šíma
obnovil svůj vztah k filozofii skupiny Le Grand jeu
(Vysoká hra), která se mu stala oporou pro další
vývoj. Po roce 1950 vstupuje plně vnitřně zocelen
a s novou energií do pozdní fáze své tvorby, která
přinese další z jeho tvůrčích vrcholů. Dospěje
k jedinečné syntéze, vyznačující se nejen typickou
malířskou suverenitou a výrazovou lehkostí,
ojedinělou mírou výrazové svobody, ale především
neobyčejnou hloubkou ponoru do podstaty světa
a života.

Úder blesku, jehož svědkem se Šíma stal roku
1920 na cestě z Hendaye do San Sebastian
a pozdější iluminační zážitek z Carony, který mu
vyjevil jednotu světa, se pro něj staly natolik
určujícími prožitky, že zásadním způsobem
ovlivnily celou jeho tvorbu. K jeho „osudovému
sblížení se světlem“ (F. Šmejkal) dochází v druhé
polovině padesátých let.
Zatímco v některých dílech z roku 1957 se
uskutečňuje důsledná dematerializace světa,
proměňující Šímovy malby a kresby v energetická
pole, dochází současně v jiných, k nimž patří
posuzovaná práce, k procesu opačnému:
materializaci světla. Právě v této linii Šímova
díla se naplňuje jeho zmíněná zkušenost uzření
kulového blesku, kdy mu bylo dáno „spatřit světlo,
jež se stalo hmotou“.
Je zajímavé, že Šíma vždy zdůrazňoval
materialistické zakotvení svých světelných vizí,
tedy nepojímal světlo jako transcendentální
entitu, nadpřirozené zjevení, ale jako projev hmoty.
Sám se roku 1959 vyjádřil v soukromém dopise:
„…syžet mého malování je světlo a jednota všech
věcí. A jednota všech věcí je jednotnost hmoty,
jejímž nejsubtilnějším projevem je světlo – světlo
nikoliv jako záhadné fluidum osvětlující předměty,
nýbrž jako síla tvořící existenci předmětů…“
Posuzované dílo lze přiřadit k pozoruhodnému,
morfologicky bohatému cyklu „Kapky světla“
(1957–1958). Šíma zde zachycuje jakési těkavé
amorfní prostředí, prosycené světelnou září
a kresebně neobyčejně dynamicky rozehrané,
jež se zhušťuje do jednoho nepravidelného tvaru,
jakoby ve stavu neustálé formace. Můžeme
také hovořit o koncentrovaném energetickém
jádru, které uzemňuje neurčitý matečný prostor,
v němž dochází k neustálým proměnám látkových
skupenství, k transformacím hmoty a energie.
V posuzovaném díle „Kapka světla“ se světlo
stalo novým hmotným médiem, schopným
překračovat možnosti, jež jsou mu ve skutečnosti
odepřeny: může nás zušlechťovat a modelovat
naši senzibilitu.
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OVČÁČEK EDUARD (1933)
Zelená struktura
1965
kombinovaná technika, olej, plátno
86,5 × 77 cm
sign. PD E. Ovčáček 65, na rubu Eduard Ovčáček
na rubu popis díla autorem, na blindrámu
dedikace autorem
190 000 Kč

Neúnavný
experimentátor
informelních jevů

V druhé polovině padesátých let byl silným
podnětem pro český informel samotný totalitní
systém a s ním spojené vědomí umělecké izolace a zároveň opozice. V českém výtvarném
umění se objevují existenciální pocity úzkosti,
skepse a osamění již v počátku padesátých let,
toto období bylo pro české umění „dobou temna“.
Mnozí umělci přestali načas pracovat, někdo přestoupil na cestu oficiální, společensky angažované
tvorby. Tuto situaci nezměnil ani úspěch na světové výstavě v Bruselu, ani dominantní postavení
abstrakce na světové scéně.
Až v druhé polovině padesátých let, po uvolňování politické situace, pomalu končilo i období
naprosté izolovanosti – změny směrnic, ideologicky zaměřeného Svazu československých výtvarných umělců, umožnily opětovně zakládat tvůrčí
skupiny, jako byly: Trasa, Máj, UB 12 a Etapa.
V této době také začíná tvorba Eduarda Ovčáčka,
neúnavného experimentátora a jednoho z hlavních představitelů českého informelu. V malbách
Ovčáčka se začíná objevovat informelní vliv
od roku 1961, kdy autor do zvrásněné pasty obrazu vrývá jednotlivé grafémy.
Obraz „Zelená struktura“ z roku 1965 je vynikající ukázkou rané Ovčáčkovy tvorby. V tomto díle
vznikají, od prvotních – zdánlivě „náhodných“
shluků vrstvené matérie – stylizované figury
v prosluněné krajině města.
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JANOŠKOVÁ EVA (1935)
Ozvěna ve spleti
1964
kombinovaná technika, provazy, textilie, akronex,
plátno
75 × 60 cm
sign. na rubu Eva Janošková 1964
na rubu autorský štítek s popisem díla

Dílo radikální
abstrakce

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
120 000 Kč
PROVENIENCE
významná moravská sbírka moderního
a současného umění
REPRODUKOVÁNO:
Český informel 1964–65, str. 67

Posuzovaný obraz „Ozvěna ve spleti“ je originálním a vzácným, vrcholně informelním dílem Evy
Janoškové, neopomenutelné malířky a grafičky
patřící ke generaci českých výtvarných umělců,
na jejichž tvorbu měla zásadní vliv vlna radikální
abstrakce šedesátých let – informel. V letech
1962–1976 byla manželkou malíře, grafika, tvůrce
objektů a instalací, autora slavných „mrazovek“
Čestmíra Janoška (1935), s nímž roku 1968 emigrovala z Československa do Německa.
Eva Janošková, dívčím jménem Šedivá, se narodila
roku 1935 v Praze. V letech 1950–1954 studovala
na Vyšší škole uměleckého průmyslu. O dva roky
později navazuje dalším studiem na Akademii
výtvarných umění v Praze, nejprve v ateliéru prof.
V. Sychry (1956–1962), následně u prof. A. Pelce
(1962–1964). Tehdy se také seznamuje se spolužákem Čestmírem Janoškem, za něhož se roku
1962 provdala. Oba patřili k radikálně smýšlející
generaci, u níž našlo velkou rezonanci zkoumání
výrazových a imaginativních hodnot syrových
materiálů, nejrůznějších hmot a neobvyklých
postupů, podnícené jak soudobými tendencemi
světové nefigurativní tvorby (Dubuffet, Tàpies,
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Burri), tak příklady domácími (Boudník). Stali se
účastníky pražských neoficiálních Konfrontací
I a II (1960), spjatých s tehdejší tvorbou Jana
Koblasy, iniciátora akcí, a dále např. Jiřího Valenty,
Aleše Veselého, Zdeňka Berana, Antonína
Tomalíka, Zbyška Siona, Antonína Málka…
Zlomový byl pro život i tvorbu Evy Janoškové rok
1968, který přinesl dvě zásadní události. První
z nich bylo ukončení společné výstavy manželů, jejíž vernisáž proběhla v červenci toho roku,
z politických důvodů. To vedlo k rozhodnutí obou
umělců zůstat v Kolíně nad Rýnem, který navštívili
v rámci studijní cesty.
V letech 1983–1988 působila Eva Janošková
jako kurátorka alternativního výstavního prostoru Simultanhalle na okraji Kolína nad Rýnem.
V letech 1964–1998 uspořádala kolem sto dvaceti
samostatných výstav a zúčastnila se řady přehlídek mezinárodních. Od počátku devadesátých let
žije střídavě v Kolíně nad Rýnem a v Praze.
Janošková byla na začátku své tvůrčí dráhy
silně ovlivněna informelem, gestickou malbou
a kresbou. V duchu doby experimentovala, v tzv.
usazovaných kresbách (1962–1963) se zabývala
působením světla. Zajímala se o kaligrafii, inspiraci
také nacházela v orientálním a runovém písmu.
V abstraktně působících kresbách a asamblážích
reflektovala vzpomínky na konkrétní místa, na
idylické dětství. Od poloviny šedesátých let pracovala s biomorfními tvary. Začala inklinovat ke
grafice, od abstrakce směřuje k figuraci, vytváří
hravé cykly grafických koláží. Obrázky z hracích
karet rozkládá na části, které otáčí, zrcadlově
obrací, posunuje, překrývá, skládá do nových
celků. V sedmdesátých letech se zabývala fenoménem času. Její kresby a grafiky se záznamy
stínů (předmětů i přírodnin) jsou lyrickým podobenstvím života, mizejícího času.
Posuzovaný obraz „Ozvěna ve spleti“ Evy
Janoškové je příkladnou ukázkou nepředmětného
výtvarného projevu přicházejícího s netradičními

materiály a nekonvenčními uměleckými postupy,
pro který se vžil termín „strukturální abstrakce“.
Tento pojem, pravděpodobně inspirovaný tvůrčími objevy Vladimíra Boudníka, vznikl na počátku
šedesátých let právě v okruhu pražských neveřejných Konfrontací, jichž se, jak již bylo řečeno,
účastnili i manželé Janoškovi.
V díle „Ozvěna ve spleti“ se všechny charakteristiky „expresivní materiálové antimalby“ brilantně
zrcadlí – jedná se o obraz – objekt využívající
výpovědi „syrové“ materiálové struktury, aplikované ve vysokém reliéfu a překryté vrstvou akronexu. Na toto dobově pověstné pojidlo později
vzpomínal Zdeněk Beran: „Akronex je polyvinylacetátová, uměle měkčená pryskyřice, která může
sloužit jako vydatné pojidlo pigmentů. V té době
u nás ještě neexistovala kvalitnější pryskyřice
akrylová. Na základě – pro mně dnes již nezjistitelné informace – jsme kanystry s touto hustou
tekutinou kupovali v malé fabričce na okraji Prahy.
Každá várka byla originální. Proces výroby byl
transparentní – mohli jsme být svědky toho, jak
jedna z finálních pracovnic v potrhané zástěře
a gumových rukavicích, obří sběračkou dodává
do připravené základní směsi, dle okamžitého rozmaru různé poměry měkčící složky. Přesto se zdá,
že tyto obrazy či spíše objekty přežily do dnešních dnů bez pohromy.“
Jak přesvědčivě vysvětlila Mahulena Nešlehová,
díla, jakým je Janoškové „Ozvěna ve spleti“, byly
„výsledkem zdlouhavého procesu tvorby, na kterém se podílela celá psychofyzická vybavenost
umělce; šlo rovněž o akt somatický, o hmotu
dotýkanou tělem a také fyzicky prožívanou“.
Smyslem takového díla pak nebylo tlumočení
představy abstraktním tvaroslovím, ale evokace myšlenky ve hmotě obsažené. V tajemnosti
a bohaté členitosti materiálové struktury jako
by se tu zpřítomňovalo až dědictví expresivity
českého baroka, „zejména barokní princip malby
pracující s homogenností nediferencované hmoty,
schopné všech tvarů a nejrůznějších transformací“ (M. Nešlehová).
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ISTLER JOSEF (1919–2000)
Monolog
1969
kombinovaná technika, olej, asambláž, pryskyřice,
deska
224,5 × 122,5 cm
sign. PD Istler 69
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
650 000 Kč

Mimořádný člen
Skupiny Ra, CoBrA
a Phases

Zachyceno na fotografii z Istlerova ateliéru,
kde umělec pózuje přímo před tímto
monumentálním dílem.
VYSTAVENO
Josef Istler, Obrazy, grafika, Oblastní galerie
v Liberci, Galerie výtvarného umění v Chebu,
Galerie umění v Karlových varech, únor–červenec
1989, č. k 107
Posuzovaný obraz „Monolog“ je autentickou,
exkluzivní, velkoformátovou strukturálně-abstraktní prací Josefa Istlera, spoluzakladatele
Skupiny Ra a člena mezinárodních uměleckých
hnutí CoBrA a Phases, autora, jehož tvorba byla
označena za „jeden z velkých objevů umění tohoto [dvacátého] století“ (J. Kříž). Za základní charakteristiky jeho uměleckého výrazu lze označit
mistrné spojení emoce a ostrého intelektu, fascinující koexistenci spontánnosti a exaktnosti.
Josef Istler od počátku své tvůrčí dráhy rovnoměrně rozděloval svou aktivitu mezi malbu
a grafiku – v obou tvůrčích odvětvích zaujal již
na prvních poválečných výstavách mimořádnou
originalitou svého výtvarného tvarosloví. Jeho
surrealistická a abstraktní tvorba znamenala svým
nevšedním prolnutím pronikavé obohacení nejen
pro celou domácí, avšak také mezinárodní scénu.
Josef Istler se v šedesátých letech mohl měřit
98 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 99

100 | 1. ART CONSULTING

s takovými radikály abstraktního informelu, jako
byli Američané Jackson Pollock či Marc Tobey.
Zaměříme-li se na celek autorova díla s pozorností
k neobyčejné, až cíleně artistní kultuře výtvarného projevu, pak se nám jeho původní cíl věnovat
se hudbě může zdát stejně významný, jako jeho
soukromé umělecké školení na Korčule v předválečné Jugoslávii u prof. Waltera Höfnera. Tento
pedagog, sám absolvent proslulého německého
expresionisty Karla Hofera, kladl zvláštní důraz
na profesionální zvládnutí malířských i grafických
technik, na vyváženost kompozice a dokonalost
tektoniky obrazu, čímž zásadně ovlivnil Istlerovo
budoucí směřování. Do Prahy se vrací v roce 1939
a kvůli spřízněnosti s výrazovou svobodou surrealismu je jeho tvorba ihned odsunuta do kategorie
„zvrhlého“ umění. Vlivně se v domácím prostředí představí počínaje rokem 1945 na výstavě
Konfrontace II, na členských výstavách Mánesa,
samostatných přehlídkách i výstavách Skupiny
Ra – stejně jako v jejích sbornících „…A zatím co
válka“ (1946) a „Skupina Ra“ (1947). Ne náhodou
sledoval se sympatiemi a uznáním jeho talent sám
Karel Teige a v květnu 1946 znamenitým způsobem uvedl jeho výstavu v Kabinetu grafického
umění v Praze textem, který byl následně částečně přetištěn v katalogu k Istlerově souborné
výstavě konané v témže roce v Topičově salonu.
Spojitost malířova výtvarného programu se světovým uměleckým děním vyjadřoval jeho kontakt
s uskupením Revolučních surrealistů v Bruselu
(1947) a především se severskou skupinou CoBrA
(Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam, 1948–1951),
stejně jako později s hnutím Phases Edouarda
Jaguera v Paříži.
Únor 1948 přinesl Istlerovi potíže, které s mírnými
výkyvy trvaly nepřetržitě až do sklonku osmdesá-

tých let. Autor však nepodlehl tlaku a vulgarizaci
výtvarných kriterií, ale zůstal věrný svému tvůrčímu vyznání. Jako člen skupiny Sborníků znamení
zvěrokruhu (1951) kolem Karla Teigeho se po
jeho smrti podílel na taktéž ineditních Objektech
I.–V. (1953–1962) redigovaných Vratislavem
Effenbergerem.
Stále neúnavně vytvářel obrazy a grafické listy,
v nichž se snoubí abstrakce se surrealistickými znaky. Ve druhé polovině padesátých let
a v šedesátých letech se stává se jedním z vůdčích a velmi originálních představitelů strukturální abstrakce. O významu, který je odbornou
literaturou autorově dílu připisován, svědčí
například již stať jemu věnovaná od předního
italského teoretika a uměleckého kritika Enrica
Crispoltiho v reprezentativní antologii informelu
z roku 1971. Istlerovy „přeludy malířské magie“
vnesly do světové informelní abstrakce mnoho
osobitých prvků.
Posuzované dílo „Monolog“ představuje galerijní příklad Istlerovy tvorby z období šedesátých
let, kdy autor s nevyčerpatelnou invencí rozvíjí
své nové pojetí uměleckého projevu: strukturální abstrakci. Ta posunula vývoj nezobrazujícího
umění, jemuž hrozilo nebezpečí stagnace, opět
kupředu. Jak příkladně dosvědčuje toto nesmírně sugestivní dílo, malíř k této vývojové progresi
přispěl jak využitím nových a neobvyklých materiálů, tak artistní kombinací magického koloritu,
jež dohromady vytvářejí fascinující „prostorový
labyrint subjektivních psychologických ponorů“
(J. Kříž). Obohacení plochy o plastickou složku
a prostorově členící prvky nechává vzniknout
ojedinělému „magmatickému“ povrchu obrazu
a situuuje ho až na úroveň objektu.
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ZLÍN MACHÁLEK
KAREL (1937)
Schránka
1966
kombinovaná technika, sololit
60 × 85 cm
sign. PD Zlín K. Machálek 1966, na rubu Karel-Zlín
1966
130 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
Karel Zlín – Vlastimil Tetiva, Gallery, 2010, str. 64

Karel Zlín, vlastním jménem Karel Machálek, je pro
své domácí, české prostředí, poměrně neznámý,
tudíž není ani překvapující, že se zde jeho dílo
stalo nedoceněným. Nicméně není tak tomu
všude.
Tvorba Karla Zlína postihuje nejen grafiku a malbu
ale zasahuje i do sochařství, architektury, dokonce poezie a překladatelské činnosti.
V roce 1967 navštívil Karel Machálek poprvé Paříž,
kam se vrátil na studijní pobyt i o devět let později (1976). Poté, co mu česká ambasáda odmítla
pobyt prodloužit, požádal Francii o azyl. Prosbě
bylo vyhověno a co víc, v roce 1981 získal i francouzské občanství. Na počátku, svá výtvarná díla
prezentoval pod jménem Karel, později Karel-Zlin.
Umělecký pseudonym se vztahoval k jeho rodnému městu. V tomto uměleckém pseudonymu
vztahujícím se k jeho rodnému městu, se neskrýval pouhý sentiment po domově, ale i jistá dávka
osobní revolty a protestu proti režimu, který přejmenoval město Zlín na Gottwaldov.
Ve Francii navázal na svou předchozí tvorbu
a rozvinul ji do celé řady, navzájem často velmi
odlišných, podob. Inspiraci mnohdy čerpal
ze svých cest po Itálie a Egyptě.
V letech 1992–1993, realizoval Karel Zlín
na zakázku francouzského ministerstva kultury
a na přímou objednávku prezidenta Françoise
Mitterranda, bronzové sochy pro park u prezidentského paláce v Rambouillet.
Zde dražené dílo, pochází ze Zlínova informelního
období šedesátých let. Jedná se o dílo z autorovy
rané tvorby. Vzniklo pouhé tři roky po ukončení
Zlínova studia na Akademii výtvarných umění
v Praze a pouhý rok před Zlínovou první cestou
do Paříže.

102 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 103

34

ISTLER JOSEF (1919 2000)
Obraz
1964
olej, plátno
134,5 × 95 cm
sign. PD Istler 64, na rubu Istler 1964 Zürich 5
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
490 000 Kč
VYSTAVENO
Josef Istler, Museum Kampa – Nadace Jana
a Medy Mládkových, Praha, 8. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Curych, Švýcarsko (snad na výstavě
Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige
Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich,
1970? – nelze doložit)
REPRODUKOVÁNO
Josef Istler, katalog výstavy, vyd. Museum Kampa
– Nadace Jana a Medy Mládkových ve spolupráci
s M. Mikušem, Galerie Maldoror, Praha, 2016, s. 29

Posuzované dílo „Obraz“ je originální, špičkovou,
informelně-abstraktní prací Josefa Istlera, spoluzakladatele Skupiny Ra a člena mezinárodní
umělecké skupiny CoBrA, autora majícího výrazný
podíl na vřazení české moderní malby do širších
souvislostí evropského umění po druhé světové
válce. O významu, který je odbornou literaturou
autorově dílu připisován, svědčí například již
stať jemu věnovaná od předního italského teoretika a uměleckého kritika Enrica Crispoltiho
v reprezentativní antologii informelu z roku 1971.
Novodobě pak byly autorovy obrazy konfrontovány například s pracemi Jacksona Pollocka, Wolse,
Hanse Hartunga, Henri Michauxe a dalších autorů světového významu (výstava Repartir à zéro,
Musée des Beaux-Arts, Lyon, 2008).
Josef Istler ve své tvorbě korigoval emoci a fantazii ostrým intelektem, zajímala ho koexistence
spontánnosti a exaktnosti, rozhraní reálna a ireálna, vztah mezi malířským a grafickým výrazem.
Jeho „přeludy malířské magie“, jež se staly jeho
nejbytostnější výtvarnou charakteristikou, vnesly
do světové informelní abstrakce mnoho osobitých
prvků.
Posuzované dílo „Obraz“ představuje významný
a reprezentativní příklad Istlerovy imaginativní
abstrakce, využívající výrazovosti materiálové
textury, z období jeho vrcholné tvůrčí syntézy. Autor zde pracuje sofistikovanou technikou
vykrývaných ploch a litých struktur. S neobyčejnou vynalézavostí zpracovává labyrintickou síť
textur, aby z abstraktního obrazu vytvořil až jakýsi
„plást“ měsíční krajiny. Není divu, že Josef Istler
se v šedesátých letech ocitá v čele aktuálních
výtvarných tendencí a jeho tvorba je již tehdy
respektována v mezinárodních souvislostech.
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KOTÍK JAN (1916–2002)
Domino – Tabule
1963–1964
olej, plátno
114 × 114 cm
sign. LD J. Kotík 63-4
na rubu štítek s popisem díla
370 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
monografie Jan Kotík, č. 859, str. 347

„Rozumět umění je těžké.
Někdy trvá dlouho, než jej
dešifruji“
Kotík

Zde dražené dílo pochází z ateliéru Jana Kotíka,
výtvarníka, jenž byl po celou svou uměleckou
dráhu silně zaujat tématem „podstaty“ a „role“
uměleckého díla ve společnosti. Kotík se pozorně
zamýšlel nad otázkou vnímání díla, a to jak ze
strany tvůrce, tak ze strany pozorovatele. Sám
roku 1963 poznamenal: „Nevím, proč by měl
mému obrazu rozumět každý. Někdy to trvá i mně
dlouho, než ho dešifruji. Rozumět umění je těžké.
To proto, že se člověk-divák musí umět sám uvnitř
sebe otevřít, aby mohlo dílo do něho vstoupit.”
Pro Kotíkovu tvorbu je charakteristické, že obrazovou plochu opakovaně transformoval. Dospěl
tak k různým variantám malířského objektu, vždy
však přitom kladl důraz na předmětný charakter
díla, čímž se odkazoval k myšlení a teoretické
práci Paula Klee: „Das bildnerische Denken“ což
lze volně překládat jako „Vizuální myšlení“, v anglickém překladu se mluví o „The thinking eye.“
Představený obraz „Domino” je mimořádně silnou Kotíkovou prací. Dílo vzniklo jen krátce před
umělcovou emigrací. Jedná se o práci, v níž autor
usiluje – prostřednictvím tvarových, barevných
a matematických šifer – o definování postoje
a citu moderního člověka.
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KUBÍČEK JAN (1927–2013)
Písmový fragment X
1963
kombinovaná technika, koláž, plátno
67 × 50 cm
sign. na rubu na blindrámu Jan Kubíček
na rubu na blindrámu název díla autorem
170 000 Kč

Experiment hravosti
i přísného řádu

Jan Kubíček se již od počátku šedesátých let
jasně řadil k experimentální umělecké linii, která
směřovala ke geometrické abstrakci. Promyšleně
se zabýval geometrickými modely, zkoumal jejich
variace a možnosti. Pracoval s přísným řádem
i prvky náhody a nahodilosti. Racionální složka
i hravost měly v jeho výtvarném projevu rovnocenné postavení. V počátku šedesátých let
zpracovával Jan Kubíček současně podněty několika dobových směrů. Tvořil svébytně nicméně
„nezastavil se“ u nich na dlouho. Zjednodušením
a abstrahováním došel Kubíček velmi rychle
k vlastní tvůrčí platformě.
Již okolo roku 1962/1963 proniklo do jeho prací
písmo. Kubíček začal včleňovat fragmenty textů
i jednotlivá písmena do svých strukturovaných
koláží (často s destruovaným či mačkaným papírem, který přetahoval lakovými lazurami) či reliéfů.
Nabízené dílo „Písmový fragment X“, je jednou
z mála prací tohoto typu, jenž byla dochována
ve vynikajícím stavu.
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NEPRAŠ KAREL (1932–2002)
Stojící figura
kovová plastika
v. 160 cm
sign. nezjištěna
320 000 Kč
PROVENIENCE
zakoupeno z výstavy na Pražském hradě

„Zajímala ho mez,
kde končí humor
a začíná vážnost.“

Anděl

VYSTAVENO
Karel Neraš: Sedící – Stojící – Kráčející,
Letohrádek královny Anny, 2002

Pro tvorbu Karla Nepraše, spoluzakladatele dadaisticko-surrealistické skupiny Šmidrů, byla vždy
charakteristická ironie, jakýsi střed mezi humorem
a vážností. V jeho díle se odráží dobová absurdita
a tíseň totalitního režimu. Tuto smutnou realitu
však Nepraš zpracoval do jisté míry satiricky.
Pro Neprašovy sochy postav a hlav je příznačný
i jejich materiál. Autor je vytvářel z nalezených
předmětů, především z drátů, armatury, instalatérských trubek a obecně z kovových prefabrikátů.
Později začal s litinovými sochami, jež odléval. Typ
a sériovost materiálu již sama o sobě determinuje
pocity, jaké z díla máme – osamělost, odosobnělost, indiferentnost.
Zde nabízená socha „Stojící figura“ je jedním
z posledních Neprašových děl. Práce byla součástí Neprašovi výstavy v Letohrádku královny Anny,
která se konala pod záštitou prezidenta České
republiky Václava Havla v roce 2002, pár měsíců
poté, co Karel Nepraš zemřel.
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NAČERADSKÝ JIŘÍ
(1939–2014)

Kudlanky
1985
akryl, lepenka, sololit
107 × 73 cm
sign. PD Načeradský 1985
pravost potvrzena kurátorem a správcem
pozůstalosti Petrem Machem
60 000 Kč

„Muž je slabší pohlaví
a žena je budoucnost
muže.“
Načeradský

Námětem Načeradského obrazů jsou nejčastěji ženy zobrazované jako venuše a kudlanky.
Jeho díla jsou charakteristická zejména zaměřením na lidské tělo a lidské postavy s erotickým
a sexuálním podtextem. Kudlanky se jeho životem
promítají už od slavného „kudlankovitého období“, k němuž ve své tvorbě dospěl na přelomu
70. a 80. let 20. století, až do posledních výstav.
Motiv ženy, znázorněné jako zlověstný špičatý
hmyz s klepety, lze brát jako Načeradského postoj
ke křehkému pohlaví.
„Muž je slabší pohlaví a žena je budoucnost
muže,“ řekl v jednom z rozhovorů pro Lidové noviny. Také zmiňuje, že každý muž se v životě setkal
s dívkou – kudlankou.„Naivní nevinný jinoch vyrazí
do světa a chce ženy zbožňovat. A čím víc je chce
zbožňovat, tím spolehlivěji narazí na nějakou kudlanku,“ konstatuje. Žena pro něj vždy byla tajuplná
a mírumilovná bytost, ale také tvrdil, že nemilosrdnému ženství se zkrátka nejde vyhnout.
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SMETANA JAN (1918–1998)
Střetnutí
1996
olej, plátno
115 × 145 cm
sign. PD Smetana 96, na rubu Jan Smetana /
1996
na rubu popis díla autorem
190 000 Kč
PROVENIENCE
z majetku rodiny autora

„Na počátku musí být
chaos a nejistota – jistota
musí být až na konci,
nikoliv obráceně.“
Chalupecký
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Obraz Střetnutí je jedním z posledních dokončených obrazů Jana Smetany. Od osmdesátých
let se v jeho obrazech začaly latentně objevovat
náznaky figur. Postavy složené z fragmentů, torza
vytvořená z forem a znaků, jež mají svůj původ
už ve „skupinovém“ období, autor postupně přetvářel a komponoval v novou realitu. Smetanův
umělecký rozměr osciluje mezi dvěma zdánlivě
protikladnými póly: na jedné straně je zakotven
v pevné konstrukci tvaru, v chladně budované
struktuře formy, na straně druhé uniká a ztrácí
se v makrokosmu, v náznacích budoucího.
Obrazy nejsou ryzí abstrakcí, mají svůj reálný
základ v přírodním koloběhu plození, zrození,
růstu, množení, stárnutí a smrti, s nímž Smetana
pracuje volně, v souladu s vlastní zkušeností
i představivostí. Tímto obrazem snad vedl skrytý
dialog sám se sebou, nebo s nežijícími přáteli,
snad podvědomě navazoval na nedokončené hovory o životě a smyslu umění. Ve svých
Denících zmiňoval často opakované tvrzení
Jindřicha Chalupeckého: „na počátku musí být
chaos a nejistota, jinak není tvorby – jistota musí
být až na konci, nikoliv obráceně“. V rámci tvorby
devadesátých let je obraz Střetnutí výjimečný
kombinací dramaticky dekorativního pozadí kontrastujícího se zjednodušeně geometrizujícím zobrazením postav.
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ZOUBEK OLBRAM
(1926–2017)

Anděl
zlacená kovová plastika
v. 73 cm
sign. zezadu na plintě O. Zoubek
120 000 Kč

„Rád se inspiruji mýty.
Mýty jsou předobrazy
všeho, co prožíváme.”
Zoubek

„Většinou mne zařazují do moderního proudu. I já
se tak cítím. (…) Ale současně se neustále vztahuji
k minulému, opírám se o tradici, cítím to, co bylo
před námi. Nemyslím si, na rozdíl od mnohých
jiných současných kolegů výtvarníků a uměnovědců, že prožíváme úplně výjimečnou, nulovou
situaci. Že musíme ve všem začínat od počátku,
že si své místo musíme vytvořit z ničeho. To se mi
zdá trochu troufalé.
Když se tak rozhlížím po svém ateliéru, vidím,
že jsem vlastně tradiční. Dělám lidi, lidské postavy jako se dělaly od nepaměti. (…) Nikdy jsem
ve své práci nepocítil potřebu opustit lidskou
postavu. Vždyť člověk je měřítkem všech věcí.
(…) A i náměty mám tradiční. Dokonce archaické. Skoro ve všech sochách se vracím k mýtům.
Hledám v nich klíč i pochopení současnosti. Klíč
k pochopení sebe sama a svého místa ve světě.
(…)“ 1995, Olbram Zoubek
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NOVÁK VLADIMÍR (1947)
Dvě postavy
1970
olej, plátno
94,5 × 105 cm
sign. na rubu V. Novák leden 1970
150 000 Kč

Mistrovská transpozice
reality

Každý z nás vnímá svět – ať si to uvědomuje
či nikoliv – z poněkud jiného úhlu. Člověk je ponechán sám sobě, svému vnitřnímu hlasu a dialogu
s prostředím a společností, ve kterém existuje.
Projev každého z nás je pak věrným odrazem
tohoto rozdílu v úhlu a poloze pohledu a vnímání. Proto nás také vzrušuje nový pohled na naší
společnou skutečnost, přitahuje nás umění, které
tuto možnost nabízí. Posedlost nepřetržitými
otázkami je nám vrozená. Tento fakt si právě u děl
Vladimíra Nováka uvědomíme velmi detailně.
Vladimír Novák studoval v letech 1967–1973 pražskou Akademii výtvarného umění. Od roku 1987
je člen skupiny „12/15 Pozdě, ale přece“. Vladimír
Novák je suverénním malířem české výtvarné
scény, a to již od sedmdesátých let. V tomto
období se v Novákově tvorbě mísí odkaz jak klasické moderny, tak i expresivního existencialismus
Francise Bacona a dokonce i zárodky nové figurace. To vše pak autor osobitě komponoval do figurálních skrumáží v abstrahovaném prostoru.
Novákova mistrovská transpozice reality
se vyznačuje dramatičností, typickou barevnou
stylizací a tvarovou živelností.
Zde nabízený obraz je mimořádnou ukázkou právě
takového pojetí.
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CHLUPÁČ MILOSLAV
(1920–2008)

Akt v krajině
2006
olej, plátno
80 × 120 cm
sign. na rubu Chlupáč M.
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
160 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
(monografie) Miloslav Chlupáč, vyd. KAVKA,
Praha, 2015, s. 141
Posuzovaný obraz „Akt v krajině“ je autentickým,
reprezentativním a romanticky působivým dílem
Miloslava Chlupáče, výrazné umělecké osobnosti druhé poloviny dvacátého století, která
se pro svůj všestranný výtvarný talent zapsala jak do dějin českého moderního sochařství,
tak malířství. Chlupáč byl členem Tvůrčí skupiny Máj (1957–1961). Toto umělecké seskupení,
k němuž dále patřili např. A. Bělocvětov, L. Fára,
R. Fremund, M. Palcr, R. Piesen, J. Kolínská ad.
a které svým programem vycházelo „ze svobodných a čistě výtvarných podnětů“, se veřejnosti
představilo dvěma pražskými výstavami – roku
1957 v Obecním domě a o rok později v paláci
Dunaj. Tyto přehlídky znamenaly průlom do tehdejší oficiální výstavní praxe. V roce 1968 byl
Chlupáč zvolen do čela Bloku tvůrčích skupin.
Po roce 1968 mu právě kvůli jeho funkci v tomto
sdružení byla zakázána účast na některých
veřejných zakázkách. V roce 1970 byl zbaven
členství ve Svazu československých výtvarných
umělců a vyřazen z registrace v Českém fondu
výtvarných umění. V sedmdesátých a především
v osmdesátých letech zajišťoval obživu své rodiny
především restaurováním sgrafit a soch historických objektů. Roku 1977 mu pomohl jeho kolega
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a přítel Jan Bauch, který se zasloužil o to, aby mu
byla opět umožněna svobodná umělecká tvorba
a byl znovu přijat do Svazu československých
výtvarných umělců.
Chlupáčovy obrazy jsou malbou objemu a linie,
která využívá do jisté míry sochařská pravidla,
ovšem oproštěná od nutnosti ctít fyzikální a gravitační zákony. Malíř nepracuje s obrysovými
konturami, ale nechává objekty z prostoru vynikat
na základě barevné jedinečnosti. Barva představuje velmi výrazný prvek, který formuje atmosféru obrazu. Autorovy oblíbené sytě modré tóny
podporují snovost a melancholii pláten a dodávají
hloubku jak prostoru, tak umocňují celkový dojem.
Světlo do obrazu obvykle nevniká zvenčí, ale je
vyzařováno z objektů samých.
Posuzovaný obraz „Akt v krajině“ je nesmírně
sugestivním dílem, které nejenom rozvíjí tradici
klasicky pojatého aktu, ale současně se tematicky
váže k té fascinující části přírodního cyklu, kdy
den střídá noc a která byla v historii více jak sto
let konstantním předmětem zájmu výtvarných
umělců.
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JANOUŠKOVÁ VĚRA
(1922–2010)

Postava
kovová plastika
v. 93 cm
sign. nezjištěna
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
350 000 Kč
PROVENIENCE
významná moravská sbírka moderního
a současného umění

Posuzovaný objekt „Postava“ je originálním,
reprezentativním, veskrze typickým dílem Věry
Janouškové, mimořádné umělecké osobnosti
„ženské inspirace a hrabalovské poetiky“, jedné
z nejzajímavějších experimentujících sochařek
generace šedesátých let, spoluzakladatelky skupiny UB 12 (1960–1968), členky Nové skupiny
(od r. 1987) a obnovené Umělecké besedy (od
r. 1990). Janoušková zasáhla do vývoje českého
moderního umění nejvýrazněji sochami komponovanými z různých materiálů – nejčastěji
svařovanými ze starých smaltovaných plechů,
které nacházela na smetištích. Proto sama o sobě
s nadsázkou hovořila jako o „smetištní sochařce“.
Když zanikly takzvané železné neděle, kdy lidé
vyvezli kovový odpad na určité místo, prý se jí
stýskalo. Na „asamblážovém“ principu jsou též
založeny její papírové koláže, kde se snad ještě
více než v jejích sochách uplatnil její příznačný
smysl pro barvu.
Věra Janoušková se narodila roku 1922
v Úbislavicích u Nové Paky. V letech 1941–1942
studovala na Odborné škole kamenosochařské
v Hořicích v Podkrkonoší. Následně nastoupila
na pražskou Uměleckoprůmyslovou školu k prof.
Karlu Dvořákovi (1942–1945), aby v letech 1945–
1948 pokračovala na této škole, která získala nový
status a název Vysoká škola uměleckoprůmyslová, pod vedením prof. Josefa Wagnera. V letech
1948–1949 se vzdělávala v sochařské tvorbě jako
stipendistka na Akademii výtvarných umění v bulharské Sofii.
Studium na VŠUP velmi ovlivnilo i její osobní život.
Potkala tam přátele, kteří ji pak provázeli celým
životem, a seznámila se se svým budoucím manželem, sochařem Vladimírem Janouškem (1922–
1986), taktéž absolventem ateliéru prof. Wagnera,
za něhož se provdala po ukončení studií. V roce
1960 byli oba umělci zakládajícími členy tvůrčí
skupiny UB 12 a zúčastňovali se jejích výstav.
V šedesátých letech patřili k nejvýraznějším osobnostem české umělecké scény.
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První samostatnou výstavu měla Janoušková v roce
1962. S nástupem normalizace však přišel radikální
zlom a Janouškovi patřili k nejvíce postiženým výtvarníkům. Veřejné zakázky ustaly, slibně navázané kontakty
se zahraničím se přerušily. Janoušková se spolu s přáteli
se podílela na neoficiálních aktivitách, mj. stála u vzniku
sborníku Šedá cihla (1985).
Věra Janoušková prošla obdobným vývojem jako prakticky všichni významnější příslušníci její generace studující
po druhé světové válce. Na akademické školení, byť v jejím
případě u liberálního Josefa Wagnera, se snažili co nejrychleji zapomenout a příklady hledali v tradici klasické
moderny, případně v aktuálnějších vzorech ze zahraničí
(Moore, Marini, Giacometti). Vývojově klíčový byl pro
Janouškovou přelom padesátých a šedesátých let, kdy od
klasického sochařského pojetí dospěla k netradičně vytvářeným objektům. Začala kombinovat sádru a železo, často
využívala tvarů vyřazených předmětů každodenní potřeby.
Vznikal soubor bílých soch, charakterizovaný výrazným
zjednodušením figur, jakýchsi idolů. Tyto práce volně korespondují s českým informelem i některými projevy světového umění (Dubuffet).
Krátce poté Janoušková objevila osobitou techniku,
jež se stala jejím „poznávacím znamením“. Začala sbírat
staré smaltované užitné předměty (hrnce, sběračky, roury,
umyvadla), fascinována jejich emailovým povrchem a barvou, a začala z nich metodou svařování vytvářet objekty
– většinou opět figury, vlastně jakési prostorové koláže.
Paralelně vznikaly i bílé sochy z osinkocementu, spíše
„zdůrazňující existenciální pocity vycházející z bezvýchodnosti období nesvobody“ (J. Machalický).
Posuzované dílo „Postava“ je výrazově a materiálově zcela
typickou autorčinou prací, evokující humornou hravost.
Sochařka figuru svařovacím drátem „stehuje“ z již nepotřebných předmětů a jejich částí, přičemž spojováním
nejrůznějších útržků reality dociluje organického, jemně
groteskního celku. Věra Janoušková díly tohoto typu
dokázala, že i z odpadových materiálů může vzniknout
nový umělecký artefakt, velmi vzdálený od svého původního určení, dostane-li se do zcela jiného kontextu. Svým
originálním viděním světa nalezla hodnotu ve věcech,
kterým ji jiní upřeli, a zaujala přední místo mezi českými
výtvarníky druhé poloviny dvacátého století.
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KUBÍČEK JAN (1927–2013)
Variamobilní princip
s elementem L
1965–1970
akryl, plátno
70 × 70 cm
sign. na rubu Jan Kubíček 1965 – 1970
na rubu popis díla autorem, štítek s popisem díla
180 000 Kč

První český
HARD-EDGE
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V roce 1958 se Jan Kubíček seznamuje
s Vladimírem Boudníkem a dalšími předními umělci, stává se členem výtvarných skupin (například
Křižovatka, později klub Konkretistů) a účastní
se důležitých kolektivních výstav (lze uvést
Projekt Nová citlivost v roce 1968). V této době
na konci padesátých let, se pod vlivem tehdejšího
informelu začíná zabývat litými laky, strukturální
abstrakcí a kresbami s kaligraficky působícími
záznamy. V letech 1962–1964, po přestěhování
z Kolína do Prahy, se již naplno věnuje monotypům a kolážím s fragmenty nápisů s písmovými
znaky, které jsou základní polohou jeho pozdější
tvorby. V tomto letristickém období dochází již
k radikální minimalizaci písmového vého znaku.
Nabízené dílo z let 1965–1970 patří do vůbec
prvního Kubíčkova cyklu seriálního řazení, dělení
a fázování. Jedná se o první český „hard-edge“
obraz. Písmena se proměnila v pouhý vizuální
tvar zbavený sémantického významu. Hlavní roli,
mezi písmeny, hraje pro Kubíčka litera „L“, kterou
v následujících letech postaví do pozoruhodných
obrazových konstrukcí, přidělí mu různé logické
pozice, jenž bude časem měnit, posouvat a spojovat.
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GRYGAR MILAN (1926)
Akustická partitura
1967
tuš, karton
64,5 × 51 cm
sign. PD Milan Grygar 1967
150 000 Kč

Obrazový záznam
zvuku

Významná osobnost nejstarší tvůrčí generace
20. století. Narodil se v roce 1926 ve Zvoleně.
Po absolvování pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové u profesora E. Filly se soustavně
zabýval malbou v zátiších, která přecházela
do nepředmětné barevné kompozice.
V roce 1964 vytvořil sérii černobílých kreseb na
principu vodorovného řazení. Rok 1969 byl pro
Grygara jedním ze zlomových roků jeho tvorby.
Začal plně rozpracovávat systém partitur a navázal spolupráci i s akustickou laboratoří Ústavu
teorie a dějin umění Československé akademie
věd.
Vytvářel kreslené a barevné partitury přímo určené k hudební interpretaci. Řadu konceptuálních
partitur z 60.–70. let, kterými Grygar navázal na
akustické kresby, založil na prioritě vizuálního grafického záznamu, který byl v zásadě více či méně
přesným návodem pro hudební provedení a nabízel různé interpretační propozice. Těm odpovídaly
i názvy: „Půdorysné partitury“; „Partitury-vzorce“;
„Barevné partitury“ a „Architektonické partitury“;
„Lineární partitury“ či „Zvukoplastické kresby.
Díky grafické notaci Grygar navázal na problém
otevřeného díla, jímž se zabývá celé jedno křídlo
evropské a především americké avantgardy.
Uvedená práce bylo zakoupeno přímo od autora
do významné německé sbírky, ze které se po vice
než čtyřiceti letech vrací zpět do Čech.
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DOBEŠ MILAN (1929)
Bez názvu
1969
opticko-kinetický objekt
48 × 48 cm
sign. PD M. Dobeš 1969

Milan Dobeš patří k nejoriginálnějším a nejvýznamnějším evropským výtvarníkům, jenž se
věnují konstruktivismu a umění založenému
na světle a pohybu.

190 000 Kč

Od poloviny šedesátých let se Dobešovy světelně-kinetické objekty staly součástí desítek
prestižních mezinárodních přehlídek současného umění, na nichž byl Dobeš nezřídka jediným
reprezentantem výtvarné produkce někdejšího
východního bloku. Připomeňme v této souvislosti
alespoň autorovu účast na výstavách Documenta
4 v Kasselu, bienále v Sao Paulu, Sympoziu
plastiky v Montevideu a řadě výstav v Evropě
a Americe. V roce 1970 vzbudil jeho monumentální světelně-kinetický objekt mimořádnou pozornost na světové výstavě v japonské Ósace.

Princip pulzujících
rytmů

V období normalizace, jejíž kulturně politický
diktát násilně zpřetrhal skvěle fungující mezinárodní aktivity, se Dobeš intenzivně věnoval grafice
a komorněji laděným objektům, jejichž kinetický
princip byl založen na aktivní účasti vnímatele.
Dále realizoval několik rozměrných světelných
kompozicí i v architektuře. Ani v tomto období
však nikterak nepolevil zájem o jeho dílo ze strany prestižních sbírkových institucí a soukromých
sběratelů. Význam díla Milana Dobeše ve vývojových souvislostech české, slovenské i světové
výtvarné kultury komplexně hodnotí reprezentativní dvoudílná autorova monografie, jejíž vydání
iniciovala nadace Evropská kulturní společnost
a v roce 2002 ji vydala bratislavská Agentura
Interpond na jejímž přebalu je právě pro Dobeše
nejmarkantnější dílo „Maják“.
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VALENTA JIŘÍ (1936–1991)
Obraz IX.
1971
kombinovaná technika, asambláž, koláž, vrypy,
tužka, deska
120 × 90 cm
sign. na rubu Jiří Valenta 1971
na rubu název díla autorem
480 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
monografie Jiří Valenta Antropometrické
meditace, Galerie Brno, 2009, str. 37

Antropometrická
meditace

Tvorbu Jiřího Valenty lze rozdělit do tří základních
poloh. První polohu zaujímají díla informelní, jimž
se Valenta věnuje převážně od šedesátých let,
v okruhu svých kolegů a přátel (Janem Koblasou,
Alešem Veselým, Mikulášem Medkem, Vladimírem
Boudníkem ad.). Informelní tvorba pak vrcholí
ve dvou legendárních, neoficiálních výstavách
Konfrontace I. a II.
Druhou polohou tvorby Jiřího Valenty je tvorba
nastupující na konci šedesátých a počátku sedmdesátých let. První náznak opuštění informelních struktur se u Valenty objeví na konci roku
1967, kdy se podílí na rekonstrukci kaple v obci
Stáj u Jihlavy. Valenta tehdy začne věnovat velkou pozornost bílé barvě a jednoduché tvarové
symbolice. Rovněž se pozorně zaměří na meditativní účinek světla a obecně jeho roli v díle.
V důsledku politických událostí, zůstal projekt
katolické kaple nerealizován a Valenta emigruje
do Německa. Roku 1970 se zde učí pasířskému
řemeslu. Nadace Emila Nolde mu o rok později
(1971) uděluje prestižní stipendium, díky němuž
Valenta vytvoří množství velmi střízlivých, čistých,
převážně bílých, obrazů. Díky pasířské zkušenosti,
začne do svých děl zapojovat i pláty nerezového
či měděného plechu. Právě v roce 1971, z období
vzniku i zde draženého díla, Valenta ztvárňuje lidskou přítomnost v obraze, prostřednictvím obrysu
bosých nohou. Chodidla jsou zasazena do škály
bílých odstínů, obklopena siločárami „kosmického
řádu“. Vyšší dimenze je zastoupena sytými barvami nebo již zmíněnými plechovými pláty.
Třetí polohou, kterou se i tvorba Jiřího Valenty
uzavírá, je fotografie.
Je třeba říci, že ať se jedná o práce informelní;
nebo materiálově a barevně čisté; či o fotografie,
zůstává dílo Jiřího Valenty, ve všech polohách
nesmírně silné. Autor čerpá z kosmologie a spirituality Františka Kupky, stejně tak i mistrů českého středověku. Duchovnost je tak v díle Jiřího
Valenty naprosto nepopiratelná.
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DOBEŠ MILAN (1929)
Světelno-kinetický objekt
1973
mechanický světelný opticko-kinetický objekt
94 × 94 × 50 cm
sign. zezadu na štítku M. Dobeš 1973
zezadu autorský štítek: restaurováno autorem
roku 2015 signovaný M. Dobeš
1 450 000 Kč

„Všechno je v harmonii,
pokud to lidé nepokazí.
(…) proto se snažím
spojit technické věci
s ideou lidství a polidštit
tu dnešní dobu.“
Dobeš

svítící objekt
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Práce „Světelno-kinetický objekt“ od Milana
Dobeše je dílem zásadního sběratelského významu – a to nejen pro své velkoryse koncipované
rozměry.
Pro Dobešovu cestu k tvorbě kinetických objektů byly stěžejní dva momenty. První se odehrál
koncem padesátých let, kdy pod vlivem návštěvy
Expa 58 v Bruselu, přehodnotil svoji dosavadní
tvorbu a začal se pomalu propracovávat ke geometrické abstrakci. Druhý moment byla Dobešova
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samostatná, pražská výstava roku 1960, po ním
měl již naprostou jistotu svého směřování. Sám
uvedl: „(…) tato výstava znamenala pro mě velký
krok kupředu a dostala mě i do světového kontextu. Navštívili ji Udo Kultermann a Frank Popper,
o kterých jsem do té doby nevěděl, že jsou světově uznávání kritici kinetického umění. Právě
díky tomu jsem se pak dostal na důležité výstavy – do nizozemského Eidhovenu, na výstavu
Documento či na bienále do San Marina, během
něhož se konal i světový kongres teoretiků a kritiků umění (…)“. Od této chvíle, tedy od počátku
šedesátých let, se Dobeš definitivně věnoval tvorbě kinetických objektů. Jeho práce využívaly buď
vnější světelný zdroj, jako je tomu v sérii „Pulsující
rytmy“, nebo bylo světlo přímo jejich součástí,
například u souboru „Majáky“ do něhož spadá
i zde dražené dílo. Nosné prvky své tvorby rovněž
teoreticky popsal v textu z roku 1961: „O světle
a pohybu“.
Dobešův „Světelno-kinetický objekt“ z roku
1972–1974 byl do této chvíle součástí významné soukromé sbírka na Slovensku. Dílo bylo
původně umístěno v Bratislavě v Hotelu Kyjev.
Restaurátorské práce z roku 2015 na něm provedl
sám autor a záznam o restaurování je přiložen
k dílu. V sedmdesátých letech byl objekt vystavován na výstavě v Helsinkách.
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HUDEČEK FRANTIŠEK
(1909–1990)

Vegetace I
1971
olej, karton na lepence
47 × 27,5 cm
sign. na rubu na autorském štítku František
Hudeček / 1971
na rubu autorský štítek s popisem díla, na rubu
razítko: Vystaveno Galerie Moderna, 2013 a dva
štítky z výstav s popisem díla
190 000 Kč
VYSTAVENO
Galerie Moderna, 2013

František Hudeček patří z dnešního pohledu
k nejvýznamnějším osobnostem Skupiny 42 i celé
generace nastupující ve třicátých a čtyřicátých
letech. Jeho pohled na svět a také výtvarný názor
jsou nezaměnitelné. V jeho tvorbě se prolínají
protikladné způsoby myšlení. Na jedné straně
racionální smysl pro přesné členění plochy a stavby prostoru, pro dosažení rovnováhy i napětí prostřednictvím až geometricky uspořádané skladby;
a na druhé straně nespoutaná fantazie vycházející
z divokých a tíživých, nebo až frustrujících vizí.
Smysl pro dokonalý řád se propojil s krajní citovostí, uzavřeností a touhou po samotě.
Jedním z Hudečkových silných impulsů a inspirací k abstraktním kompozicím byla návštěva Paříže,
kam cestoval krátce po druhé světové válce.
Připomínáme zde jednu zajímavou událost, související s úplným počátkem autorovy samostatné
tvorby. Tento okamžik je téměř mýtickým způsobem zpřítomněn samotným Hudečkem v textu
s názvem „Prehistorie malířského tvora 1966“.
Autor zde popisuje mystickou událost, během
které ‚vznikl‘ František Hudeček jako ‚umělec‘:
„Jednoho pěkného večera vracel jsem se z procházky v letenském parku, velmi smutný ze své
samoty, (…) A tu to bylo. Tato nevyslovitelná vteřina koncentrace mi pojednou zdůraznila jaksi jinak
tyto stromy, jednu lampu, stíny na zemi a na vedlejší ohradě. Najednou jsem zapomněl na všechen
smutek a díval se na tuto prostou nádheru jako
opilé dítě. Uviděl a cítil jsem cosi poprvé ve svém
životě. Cítil jsem důležitost tohoto okamžiku. (…)
spěchal jsem rychle domů. (…) S údivem jsem
pozoroval svoji ruku. Nebylo ve mně vůle, kromě
té, abych nakreslil ono: to vzrušení, tu vteřinu
pochopení. (…) Nebylo ve mně vůle a přece ruka
kreslila. Poddal jsem se této lehkosti. Za chvíli
byla kresba hotova. Pavučina čar, tu chuchvalců
jak klubka, tu dlouhých čar, (…) Toto byl nejdůležitější večer v mém životě. Kreslil jsem ještě dál
dlouho do noci a od té doby denně.“
Právě i zde uvedený obraz, „Vegetace I“, ukazuje
Hudečkovo zapálení pro syntézu surrealismu,
abstrakce, práce s prostorem a jistou mysterióznost, tajemnost a pochmurnost.
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CHATRNÝ DALIBOR
(1925–2012)

Provazový
1969
provaz, perforace, akryl, plátno
45 × 45 cm
sign. na rubu na blindrámu D. Chatrný 69
95 000 Kč

Nejvýraznější
a nejproduktivnější
představitel poválečné
abstrakce

Dílo Dalibora Chatrného, patří k výrazným a osobitým příkladům poválečného, abstraktního
umění. Pro svou tvorbu autor uplatňoval širokou
škálu vyjádření – kromě klasických výtvarných
prostředků se přiblížil i projevům akčního a konceptuálního umění, fotografii a audiovizuálním
realizacím. Dlouhodobě se ve svém díle zabývá
rovněž sémantikou, významem slova a jeho možnou vizuální podobou.
Již na začátku šedesátých let, Chatrný radikálně omezil „sebe“ jako autorský subjekt díla, to
jej vedlo ještě k většímu ponoru, opravdovosti
a zájmu o samotný tvůrčí proces.
V druhé polovině šedesátých let začal Dalibor
Chatrný pracovat na souborech perforovaných
grafik. K nim posléze autor volně přidává díla
provazová. Na zde uvedeném díle se prolínají obě
tyto tendence (perforace a provaz). Dílo spadá
právě do období konce šedesátých let, kdy provaz
hrál v Chatrného tvorbě významnou roli. Vznikaly
provazové obrazo-objekty nebo celé provazové grafické cykly, například: „Šňůrové projekty“
z roku 1970. Mimo to, stejného roku, v listopadu
1970, představil Chatrný svou osmihodinovou
výstava, v Procházkově síni brněnského Domu
umění. Dům umění byl tehdy oficiálně uzavřen
z důvodů rekonstrukce. Výstavy se zúčastnili jen
zvaní hosté, jenž byli i samotnými tvůrci „výstavy“.
Jednalo se o „kresbu v prostoru“, kdy návštěvníci
galerie, propojovali přichystané kovové a plexisklové válce, sítí provázků.
Dílo a především samotný tvůrčí zápal a přístup Dalibora Chatrného je výjimečný. Jedná
se o ukázkový příklad umělce, jenž zkoumal médium, s nímž v danou chvíli pracoval, do těch nejpodrobnějších aspektů. Ve vzpomínce na Dalibora
Chatrného, roku 2017 Jiří Hynek Kocman, pronesl:
„Mně osobně na Daliborově tvorbě fascinovala
především její lapidárnost a prostota. V diskusích
se vyjadřoval obyčejnými slovy a nepózoval jako
řada rádoby intelektuálů. Jeho primární tvůrčí
metodou byl selský rozum“.
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GRYGAR MILAN
(1926)

Dřívková kresba
2017
kombinovaná technika, koláž, barva, karton
100 × 70 cm
sign. na rubu Grygar 17
na rubu štítek s popisem díla
180 000 Kč

Povýšení umělecké profese
na poslání

I přesto, že Milan Grygar obohacuje svou tvorbu
o stále nové ideje, některé prostředky používá
prakticky po celou svou tvůrčí dráhu. Mezi takové
prostředky patří například „dřívka“ podle nichž
je pojmenovaný i celý Grygarův cyklus, série tzv.
„Kresby dřívkem“. Dnešní obrazy z tohoto cyklu
– mezi něž patří i zde představená práce z roku
2017 – jsou, oproti pracím stejného typu z šedesátých let, obohaceny o senzitivní použití barvy.
Podobně jako v cyklu „Antifon“ i zde Grygar pracuje s barevným kontrastem, ovšem ne v radikální poloze ‚pozitiv – negativ‘, ale propojuje je do
jedné plochy obrazu. Pozice barevných zásahů
vnáší do díla zdánlivý chaos, nicméně pevnou
strukturu tvoří pravidelná stopa dřívka, vytvářející celý kruh nebo výseč kruhu o různé velikosti.
Soudobé „Kresby dřívkem“ a jejich starší protějšky
ukazují na vnitřní provázanost Grygarova díla.
Na „Kresbách dřívkem“ je ukázkově vidět, umělcovo pevné myšlenkové východisko, jednota autorského rukopisu a zároveň zhodnocení daného
postupu.
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KYNCL FRANTIŠEK
(1934–2011)

Prostorové struktury
– 2 ks
80. léta 20. stol.
bambus, epoxid, akryl
70 × 65 × 17 cm
sign. nezjištěna
přiloženo potvrzení o původu díla Galerií Ztichlá
klika
180 000 Kč

Kosmická konstrukce
nekonečna

PROVENIENCE
ateliér autora v Düsseldorfu
VYSTAVENO
Dialog sil, Elsi a František Kyncl, Topičův salon,
15. července 2014 – 15. srpna 2014
PUBLIKOVÁNO
Dialog sil, Elsi a František Kyncl, Topičův salon,
15. července 2014 – 15. srpna 2014, nestránkováno
Věroslav Škrabánek, The Constructions
Of Frantisek Kyncl In Phototographs,
Nakladatelství Půdorys 2014, nestránkováno

Malíř, sochař a konstruktivista František Kyncl
stihl za svého tvůrčího života hodně. Založil
Skupinu mladých, ale také legendární pardubické
sympozium Art Chemo, které se zabývalo uměleckým využitím vývojově nových materiálů. V roce
1969 ho tehdejší komunistická moc v nepřítomnosti odsuzuje k nepodmíněnému trestu za opuštění republiky, je tedy nedobrovolně přinucen
zůstat v exilu.
Usadí se a studuje v Düsseldorfu na tamní
Akademii umění a zároveň patří k významným
německým autorům tzv. düsseldorfského okruhu.
Vynalézá svou prostorovou malbu a kosmické
prostorové struktury, které konstruuje z bambusu,
experimentuje. Až v roce 2006 můžeme nahlédnout díky katalogu „František Kyncl – Konstrukce
nekonečna“ jeho rozlehlé celoživotní dílo.
Je překvapivě spirituální, je ojedinělé! Společné
výstavy se svou manželkou Elsi Spitmann Kyncl
v Topičově saloně v Praze se už ale nedožije.
Jeho díla z této důležité posthumní výstavy
se zaslouženě ocitají ve významných sbírkách.

146 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 147

53

MIRVALD VLADISLAV
(1921–2003)

Undulační prostory
akryl, karton
73 × 49,5 cm
sign. na rubu Vl. Mirvald
na rubu popis díla autorem
180 000 Kč

Konstruktivní variace
náhodných procesů

Vladislav Mirvald patří mezi významné české
představitele tzv. konstruktivních tendencí.
Jeho rané práce byly silně ovlivněny kubismem,
jemuž se Mirvald věnoval téměř celá čtyřicátá
léta. Důležité pro něj byly zejména kubistické formální principy – analýza a přepis modelu do plochy a autonomie obrazové skladby.
Díky vlivu Zdeňka Sýkory se Vladislav Mirvald
začal počátkem šedesátých let přiklánět ke geometrické abstrakci. V roce 1963 se stal členem
skupiny Křižovatka, jenž byla sdružením autorů,
opírajících se o důsledné konstrukční principy,
proporce a čísla. Mezi její členy patřili kromě
Mirvalda a Sýkory také Karel Malich, Hugo
Demartini a Radoslav Kratina. Od tohoto období
se v Mirvaldově díle začne definitivně prosazovat
geometrie, jako základní princip tvorby.
Poměrně záhy na to, začal autor zkoumat povahu prostoru. – Experimentoval s některými jeho
paradoxy a s otázkou jeho vyjádřením na ploše
obrazu.
Původně Mirvald dělil plochu obrazu zejména
diagonálami, ty však posléze nahradil kružnicemi
a jejich segmenty. Právě kružnicové kompozice,
se staly východiskem pro Mirvaldovy aperspektivní malby, zejména tzv. aperspektivy cylindrické
(vzniklé protnutím soustavy kružnic o shodném poloměru se středy ležícími na jedné ose)
či aperspektivy válců. Válce se na Mirvaldových
obrazech začínají objevovat kolem roku 1965.
Tento motiv vyústil od roku 1979 ve významný
cyklus „Undulačních válců“, do něhož náleží i zde
dražený obraz. Undulační neboli zvlněné válce
byly konstruovány z výchozího válce tak, že jeho
osa netvořila přímku, ale sinusoidu – další válce
tak na obraze vytvářejí jakousi organickou strukturu. Prostor obrazu je modelován také barvou.
Mirvaldovo dílo, patřící k nejvýraznějším projevům
konstruktivistického umění u nás. Je osobité
a svým přístupem, k řešení uměleckých problémů,
naprosto ojedinělé.
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DEMARTINI HUGO
(1931–2010)

Mimo vymezené místo
1974
reliéf, asambláž, akryl, deska
105 × 102 × 28 cm
sign. na rubu Hugo Demartini / 1974
na rubu název díla autorem
900 000 Kč

Geometrická abstrakce,
zrozená z náhody
a konceptu
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Zde představené dílo z roku 1974, patří
do Demartiniho brilantní série „Mimo vymezené
místo“, na níž autor pracovat od sedmdesátých
let. Je důležité zmínit, že tomuto cyklu předcházelo autorovo experimentální období s názvem
„Demonstrace v prostoru“, z něhož Demartini
v sedmdesátých letech myšlenkově vycházel.
V tomto období byla Demartiniho díla založena
na fixaci vyhozených a následně volně dopadených předmětů na dřevěnou, sololitovou podložku
(nejčastěji ve tvaru čtverce o rozměrech 110 � 110
cm). Vzniklé kompozice, byť založené na principu
náhody, oplývaly neobyčejnou harmonií a svébytným řádem.
Sám Demartini popsal proces a podstatu těchto
děl v rozhovoru z roku 2008 pro Art&Antiques:
„(…) Demonstrace v prostoru (…) Na podobném
principu pak vznikaly moje reliéfy ze sedmdesátých let – vzal jsem věci, většinou různé dřevěné
odřezky a podobně, vyhodil jsem je do vzduchu
(…) A jak to dopadlo, tak jsem to přilepil. Jakmile
jsem tam chtěl něco změnit, tak se z toho najednou stala blbost. Má to úplně jinou zákonitost než
když třeba sochař modeluje reliéf, kde pracuje
s určitými kánony, s kompozicí (…) Tady to zkrátka buď necháte, nebo zničíte. Jiná možnost není.
Je to založeno na náhodě, která však má určitou
fyzikální zákonitost. Díky tomu má výsledek dynamičnost, kterou byste nikdy nemohl vymyslet.“
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MALICH KAREL (1924)
Oblaka
1970
barevný pastel, ruční papír
48,5 × 62 cm
sign. na rubu K. Malich 1970
na rubu dedikace autorem
110 000 Kč

Zhmotnění neviditelného,
zachycení světla, proudění
energie, nalezení harmonie

Dílo Karla Malicha je v dějinách výtvarného umění
naprosto ojedinělé. Jeho fascinace krajinou –
tokem energií, světlem a kosmickými procesy –
je již notoricky známá. Pomocí linie, jenž pro něj
vždy byla základním vyjadřovacím prostředkem,
jak v prostoru, tak v ploše, vyjádřil sílu i samu
povahu přírody. Malichova tvorba je tak dialog,
záznam mezi umělcem a universem.
152 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 153

56

KUBÍČEK JAN (1927–2013)
Kruhové elementy
s dislokacemi
1982
akryl, damarový lak, plátno
72 × 72 cm
sign. na rubu Jan Kubíček 1982
380 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
monografie Jan Kubíček, KANT, 2014, str. 155

Vrcholná fáze racionálních
geometrických konstrukcí

Jan Kubíček patří ke směru, který je známý pod
pojmy „konkrétní“ nebo „konstruktivní“. Od šedesátých let tvořil obrazy, jež vznikaly na racionálních, geometrických základech.
Ve stejné době hledali racionálně estetický přístup k umění také Zdeněk Sýkora, Karel Malich
a Hugo Demartini. V šedesátých letech navázali kontakty se spřízněnými kolegy v zahraničí,
v následující dekádě už vinou politické situace
museli jít vlastní cestou.
„Zajímám se o obraz jako konkrétní plochu,“ definoval si Kubíček začátek své konstruktivistické
fáze. Znamenalo to, že obraz nesměl obsahovat
žádný odkaz na realitu mimo tuto plochu.
Vrcholu své umělecké tvorby dosáhl sérií obrazů
s dělenými kruhy. Využitím kruhu a možností jeho
dělení pro sebe dobyl takřka nekonečný kosmos formálních možností, které zdaleka nechtěl
všechny vyčerpat (a vzhledem k jejich množství
ani nemohl), jež však tvořily vzájemně propojený
formální kánon.
Doma se Kubíček účastnil výstav Klubu konkretistů a legendárního projektu Nová citlivost
v roce 1968. Od roku 1963 byl členem skupiny
Křižovatka.
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BOŠTÍK VÁCLAV
(1913–2005)

Oranžový kruh
1988–1989
olej, plátno
55 × 55 cm
sign. na rubu na blindrámu Boštík
1 750 000 Kč

„Sním o malbě,
která bude celá bílá.
To však už nebudou
barvy, ale světlo…
A to pak už bude také
konec umění.”
Boštík

156 | 1. ART CONSULTING

Václav Boštík, jedna z předních osobností lyrického proudu české poválečné abstrakce.
"Od počátku své tvůrčí dráhy směřoval k meditativně-minimalistickému výrazu, pro který byla
vždy důležitá filosofická a teologická východiska. Soustřeďoval se často na archaické kultury
a staré evropské umění, ve kterých viděl alternativu k rozdrobenosti moderní civilizace. V celé své
tvorbě hledal Boštík universální, nadosobní řád,
jednotu člověka s přírodou a Bohem (…)” Jakub
Hauser
V osmdesátých letech, tedy v období vzniku
i zde představeného díla, se Boštíkovy lineární
struktury téměř vytratily. „Světlo“ se tehdy stalo
hlavní doménou obrazu. Některé obrazy jsou tak
„měkké”, že našemu vnímání neposkytují téměř
žádné záchytné body. O své tvorbě sám Boštík
pronesl: „Kdybych měl krátce charakterizovat
své úsilí, pak bych řekl, že hledám ztracený ráj.
Pokouším se nalézt východisko z labyrintu, ve
kterém žijeme, a přiblížit se natolik ráji, abych
z něj alespoň něco zahlédl.“ Boštík
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KOVANDA JIŘÍ (1953)
Jižní Čechy
1989
akryl, plátno
110 × 110 cm
sign. na rubu 2× J. Kovanda 1989
na rubu název díla autorem
280 000 Kč

„Setkat se s něčím,
čemu nerozumím,
a nějakým způsobem
tomu přijít na kloub
pro mě byl naprosto
klíčový zážitek.“
Kovanda

Výstava Documenta v Kasselu, konaná jednou
za pět let, je spolu s Benátským bienále a Art
Basel, třetí nejdůležitější událostí světového
umění. V roce 2007 na ní byl, mezi špičkovými
umělci z celého světa, zastoupen pouze jeden
Čech a tím byl Jiří Kovanda.
Kovanda dnes patří k několika málo českým
umělcům, kterým se podařilo proniknout do těch
nejvyšších pater mezinárodní scény. Ovšem jistá
„nenápadnost“ zůstala základním rysem nejen
jeho osobnosti, ale i umění.
Podobně jako i ostatní čeští konceptuální umělci, i Kovanda začíná od počátku osmdesátých
let svou konceptuální tvorbu omezovat. Na rozdíl od svých kolegů, kteří se v tomto období,
stahují z umělecké scény, začíná Jiří Kovanda
znovu malovat, ovlivněn nástupem postmoderny.
Z období 1980-1985 pochází množství obrazů
malovaných akrylem většinou na formát A2.
Důležitá tehdy byla pro umělce výstava v pražském klubu Futurum, v roce 1984, kde Kovanda
četl svůj pateticko-ironický text o své tvorbě.
V textu se označil za „nedělního malíře“, což vyjadřuje jistou míru osvobození od řehole malby.
V Kovandově díle představuje „malba“ jednu
z velmi významných poloh celé umělcovy tvorby.
Zde představená práce je součástí Kovandova
cyklu šedých obrazů z konce osmdesátých let,
ve kterých umělec pracoval s citacemi převzatých obrazových motivů a myšlenkových
konceptů. Jedná se o jedno z nejrozměrnějších
Kovandových děl z revolučního roku 1989.
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RAJLICH TOMAS
(TOMÁŠ) (1940)
Bez názvu (Zilver Relief)
2007
kombinovaná technika, akryl, plátno
75 × 60 cm
sign. na rubu T. Rajlich 07
130 000 Kč
PROVENIENCE
zahraniční sbírka evropského esenciálního umění
VYSTAVENO
galerie Ramakers v Haagu, 2008
PAN Amsterdam, 2010

Významného představitele evropské analytické
malby, Tomase Rajlicha není v současnosti třeba
nijak obšírně představovat i když před nějakými deseti lety tomu bylo naprosto jinak. Tehdy
se v hledáčku movitých, avšak ne vždy patřičným přehledem vybavených kupců jméno tohoto
malíře krčilo ve stínu místních výtvarných hvězd
a rozpačití sběratelé lokální poválečné avantgardy
marně hledali pojítko mezi zavedenou estetickou
geometrií a monochromy Tomase Rajlicha.
Zatímco v západní Evropě, tedy především
v Itálii a Německu bylo hnutí analytické malby již
v sedmdesátých letech respektovaným pojmem
a Rajlich se krátce po jeho emigraci do holandského Haagu stává etablovaným autorem, na naší
domácí půdě se meditativní obsah jeho strukturovaných a rastrových obrazů dočkal představení
publiku na velkých výstách až o třicet let později.
Již při zběžném pohledu na jeho dílo od sedmdesátých let až po současnost je velmi dobře vidět
vitální křivka vývoje a hlubší zkoumání pak odhalí
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autorovu promyšlenou pouť při hledání nikdy
nekončící cesty k novému a dosud nepoznanému
přístupu k malbě. Na každý pád zůstává projev
Tomase Rajlicha velmi autentický, se snadno rozpoznatelným autorským rukopisem a dílo tvoří
dohromady velmi konzistentní a zdařilý celek,
bez jakýchkoliv stop po nezdařených experimentech.
V posledních letech zaznamenává západní trh
zřetelný nárůst zájmu o obrazy Tomase Rajlicha
a nejrenomovanější aukční síně mají nově jméno
autora ve svých každoročně aktualizovaných
seznamech atraktivních malířů, tedy takzvaného zboží s potenciálem úspěšné prodejnosti.
Ale v případě obrazů od Rajlicha nefiguruje
v popředí pouhá atraktivita ve formě případného
nárůstu ceny, která je samozřejmě také vítaná,
ale hlavně jejich neoddiskutovatelná kvalita a ta
zůstává nadčasovou konstantou, aniž by podléhala vrtochům momentální poptávky a rozmarům
malého trhu.
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DĚDIČOVÁ IRENA
(1932–1987)

Zřícenina našeho chrámu
1984
olej, plátno
127,5 × 88,5 cm
sign. na rubu I. Dědičová 1984
na rubu na blindrámu popis díla autorkou, na rubu
razítko výstavy Galerie Moderna 2019

„Zavři své tělesné oko,
abys svůj obraz mohl
vidět nejprve okem
duševním.“
C. D. Friedrich

100 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
monografie Irena Dědičová 1932–1987, str. 51

Absolventka pražské Akademie výtvarných umění
Irena Dědičová, roku 1965 emigrovala do Paříže,
kde se plně rozvinula její ikonická tvorba – stojící
na pomezí snu, nevědomí, osvícení a halucinací.
Dílo Ireny Dědičové bývá kritiky umění (Jean
Marie Dunoyerem a Pierrem Schneiderem) spojováno s myšlenkovým odkazem, jednoho z nejvýznamnějších romantických malířů – Casparem
Davidem Friedrichem. V díle obou výtvarníků
je společná především ona „tragičnost a dramatičnost krajiny“. Dědičová důsledně přebírá
a naplňuje Friedrichovu myšlenku: „Umělec by
neměl malovat jen to, co vidí před sebou, ale také
to co vidí v sobě. Pokud však v sobě nic nevidí,
měl by upustit i od toho, co vidí před sebou.“
C. D. Friedrich
V tvorbě Ireny Dědičové se mísí rovněž silný vliv
surrealismu, magického realismu i jistý typ metafyzické malby. Konkrétně surrealismus je v její
tvorbě naprosto nezpochybnitelný. Dědičová byla
ještě za svého života v Praze obklopena surrealistickými umělci, sdružujícími se kolem osoby Karla
Taigeho: Šíma, Toyen, Štýrský, Muzika, Heisler ad.
S díly těchto umělců ne-li s umělci samotnými se
měla Dědičová možnost setkat i po své emigraci
do Paříže.
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MERTA JAN (1952)
Ztlumená poupata
2002–2006
olej, plátno
125 × 145 cm
sign. na rubu Jan Merta 2002 – 2006, Jan Merta
2002-06
na rubu název díla autorem
650 000 Kč
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Všechna díla Jana Merty mají svůj původ v konkrétním příběhu. Jedná se o jakési vizuální záznamy vzpomínek. Jako námět vybírá Merta většinou
předměty, jenž jsou na okraji běžné pozornosti.
Jejich zpracováním jim však přisuzuje zcela nový
význam. V závěru, tak podstata „všedních předmětů“, ztvárněných v monumentálním měřítku,
za užití neobvyklých prostorových konstrukcí,
dodává Mertovým obrazům zvláštní napětí. To je
v některých případech ještě umocněno rafinovaným užitím světla a atypicky řešeným vztahem
předmětu a plochy.
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ŠIMOTOVÁ ADRIENA
(1926–2014)

Břímě
1989
proškrábávaná kresba, perforace, speciální
dvouvrstvý papír
160 × 84 cm
sign. UD Adriena Šimotová 89
480 000 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 pocitů a duchovní podstaty
bytí pomocí pouhých doteků pigmentem
obarvených rukou, či otiskovaných předmětů, popřípadě zraňováním použitého materiálu trháním, řezáním, či perforací.
Jen papír tak svojí křehkostí, dokonale korespondující s éterickou podstatou autorčiny
tvorby dokáže nejpřesvědčivěji 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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NEŠLEHA PAVEL
(1937–2003)

Studie k Apokalypse
1990
olej, sololit
115 × 162,5 cm
sign. PD P. Nešleha 90., na rubu P. Nešleha 1990
na rubu název díla autorem
75 000 Kč

Významná osobnost českého nekonformního
umění, Pavel Nešleha, svou tvorbou definoval,
(spolu s Bedřich Dlouhý, Zdeněk Beran ad.), pozici
českého umění sedmdesátých a osmdesátých let.
Tato tvorba ukazovala jakýsi návrat k realistické
iluzivnosti, až romantické existencionální naléhavosti.
Pro Nešlehovu práci, zejména v období osmdesátých a devadesátých let, je charakteristické
zpracovávání čtveřice živlů: ohně, vzduchu, země
a vody. Toto téma rozvinul i ve svém cyklu monumentálních obrazů-instalací „Iluze v soukromí“.
V devadesátých letech, Nešleha k tématu živlů
často přidával i mytologický obsah, například dílo
„Ikarův pád“ (1991), anebo i zde dražená práce
„Studie k Apokalipse“(1990).

Výrazný představitel
nekonformní avantgardy
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GRYGAR MILAN (1926)
Antifona
2020
akryl, plátno
140 × 120 cm
sign. na rubu na blindrámu Grygar / 2020
890 000 Kč

Vizualizace hudební
formy

Na konci osmdesátých let se Milan Grygar soustředil opět na problematiku vlastního média
malby. Autor tehdy začal vytvářet cyklus „Černých
obrazů“. Od začátku devadesátých let se soustředí na cyklus „Antifony“, na kterých pracuje až do
současnosti.
Antifona, hudební forma odvíjející se od gregoriánského chorálu, umožňuje vizualizovat vztah
dvou zvukových prvků střetávajících se v jednom
prostoru a čase, většinou radikálně kontrastního, ale zároveň komplementárního charakteru.
Grygarovy „Antifony“ pracují jak s kontrastními
geometrickými útvary (nejčastěji kruhy, kružnicemi, ale i obdélníky, čtverci aj.), tak i s barvou
– doplňkovou či antagonistickou, podle účinu,
kterého chce autor dosáhnout. Ani v „Antifonách“
ani v „Černých obrazech“ Grygar nepracuje
s náhodou. Naopak, jedná se o tvorbu pečlivě
promýšlené grafické a zvukové struktury.
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STRATIL VÁCLAV (1950)
Bez názvu
2009
olej, plátno
160,5 × 140 cm
sign. na rubu Václav Stratil 2018
60 000 Kč

Thinking out of the box
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Uvedené dílo bylo i přes Stratilovu autorskou signaturu „2018“ vytvořeno již v roce 2009 a spadá
do série několika experimentálních obrazů znázorňujících autorovu touhu vypořádat se svými
problémy tím, že je pomyslně ‚uzavře před světem
do mentální krabice‘ a tím vytvoří zdánlivý přátelský prostor.
Václav Stratil začal samostatně vystavovat
od roku 1975, nyní jsou, co do počtu, jeho autorských prezentací stovky. Jeho význam pro českou
vizuální scénu je nezpochybnitelný, navíc je to
jeden z mála autorů, který je svým dílem i celou
svou mnohovrstevnou osobností inspirací i pro
nejmladší generaci.
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KOKOLIA VLADIMÍR
(1956)

Hladina
1992
olej, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Kokolia 1992
na rubu název díla autorem
280 000 Kč

Obraz jako výsměch
pošetilosti, malosti
a slepoty lidského
individua

Vladimír Kokolia patří k výrazným a nesmírně
důležitým postavám současné výtvarné scény.
Maluje ve stodole, v přírodě, v kostele, někdy
i přímo v galeriích, jen ne ve svém ateliéru, neboť
z obav, aby se mu malování nestalo rutinou, žádný
nemá.
Podle Kokolii je při tvorbě díla důležité „kvalitně
a intenzivně nevědět“, nechat se překvapit. S čímž
souvisí i Kokoliův pedagogický přístup, který roku
2008 velmi trefně popsal: „Učením účinně bráníme tomu, aby si na to žáci přišli sami. Ale pokud
to vypadá, že si na to sami nepřicházejí, je nutno
učit. Proto, když se učí, znamená to, že učitel
rezignoval, a žáci že zklamali.“
Formálně se tvorba Vladimíra Kokolii pohybuje v širokém rozpětí od krajin, objektů, figur
až k ryze abstraktní malbě. Velký důraz přitom
klade na hloubku obrazu. Jeho spletité čáry a sítě
přesahují, ve svých nekonečných variantách, rozměry plátna a vyzařují z něj svou energii do prostoru. „(…) Čím déle hledíme do ‚neiluzivního nitra‘
obrazu, tím více se nám odkrývají další a další
průhledy, nikoli však do prostorů, ale do nitra
hmoty. Jako by hmota měla své vnitřní a kupodivu velmi expresivní prostranství. Často se zdá,
že malba je tkání, vidíme vrstvené tkáně, sítě cév.
Mnohé obrazy ostatně připomínají pohled mikroskopem na fragment tkáně, která mimo výsek
naší pozornosti dál nekonečně pokračuje. (…)“
Milena Slavická
Po pádu železné opony vystavoval Vladimír
Kokolia svá díla na mnoha úspěšných, zahraničních výstavách, například v Berlíně, Kasselu,
Římě, Boloni, New Yorku, Chicagu, Petrohradu,
Stockholmu a na řadě dalších míst.
Pro tematickou hloubku, způsob vyjádření, nápaditost a originalitu projevu lze Vladimíra Kokoliu
považovat za jednoho z nejvýznamnějších současných českých umělců, sebevědomě přesahujícího hranice domovské země.
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PĚCHOUČEK MICHAL
(1973)

Notre Dame
z cyklu Školní loď
2011
asambláž, akryl, plátno
200 × 120 cm
sign. na rubu Michal Pěchouček 2011
na rubu název díla autorem

„Nedůvěru k malbě určitě
nemám. Beru ji naprosto
vážně. Nerad bych
si z ní udělal rukojmí,
která mi bude sloužit
jen jako prostředek
ke groteskám.“
Pěchouček

180 000 Kč

Tvorba Michala Pěchoučka, laureáty Ceny
Jindřicha Chalupeckého z roku 2003, se vždy
nesla v duchu silně rafinované a intelektuální nadsázky.
Pěchouček je známý i svými tvůrčími odbočkami – od malby k asambláži, od fotografie k videu
či divadlu.
Zde představení dílo „Notre Dame“ z roku 2011,
náleží do Pěchoučkova významného cyklu „Školní
loď“, jemuž se autor věnoval po návratu z Bretaně.
Jedná se o kolekci děl, zpracovávajících téma
korzárských lodí. Tyto obrazy jsou zdánlivě monochromatické, avšak teprve při bližším pohledu
zjistíme, že tomu tak není. Ve skutečnosti se jedná
o barevně propracovanou malbu, kterou divák
objeví v detailech „proříznutých plachet“, které
jsou centrálním motivem obrazu.
Zde dražené dílo „Notre Dame“ z roku 2011,
může na první pohled působit jako geometrická
abstrakce, de facto se však jedná o realistickou
malbu, provedenou zcela autonomním a originálním způsobem. Tak, jak je Pěchoučkovi vlastní.
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JETELOVÁ
MAGDALENA (1946)
Bez názvu z cyklu Minulý
čas
1990
asambláž, uhlíky, barva, plátno
120 × 150 cm
sign. PD M. Jetelová, na rubu na štítku Magdalena
Jetelová
na rubu štítek s popisem díla
330 000 Kč

Čas budoucí
v čase minulém

Osobnost mezinárodní sochařské a land artové
scény, Magdaléna Jetelová, prezentovala své dílo,
od roku své emigrace do Německa (1985), napříč
Evropou, Spojenými státy, Asií i Austrálií. Již
před odchodem z republiky byla roku 1983, jako
jediná umělkyně východního bloku, zastoupena
na výstavě New Art v Tate Modern (Londýn).
V rozhovoru z roku 2007, při vzpomínkách na
své zahraniční začátky Jetelová uvedla: „(…) Brzy
jako bych už nebyla z Československa. Existovala
jsem jako Magdalena Jetelová. Umělec z Východu
byl tehdy divnou nezařaditelnou kuriozitou. Naše
rezultáty byly srovnatelné, ale vznikaly z naprosto
odlišných důvodů. Kontext tehdy nebyl vůbec
předmětem zájmu. Jistě ztráta domova byla
těžká, ale na druhou stranu vděčím tomuto osudu
za seznámení se s mnoha fascinujícími osobnostmi. (…) Mario Merzem, (…) Josef Beuys, (…) Andy
Warhol, (…) Jannise Kounellis, (…).“
Paralelně s velkými projekty vytváří Magdalena
Jetelová i kresby, které v některých případech
ústí až do prostorových realizací, jindy zůstávají
samy o sobě dokladem uvažování autorky. Jedná
se o především o kouřové a uhlíkové obrazy,
dále o obrazy tvořené světlem nebo rzí. Jetelová
je mnohdy kombinuje i s písmem. Historik umění
Josef Hlaváček roku 2007 o kresebné činnosti
Jetelové pronesl:
„Kdybychom chtěli najít element, který prolíná
celým dílem Magdaleny Jetelové, který ho sjednocuje, nebyla by to ani architektura, ani socha
či plastika, ale mnohem spíše kresba a písmo, (…).“
Zde dražené dílo je nádherným příkladem právě
jedné z uhlíkových kreseb, můžeme říci asambláží
Magdaleny Jetelové. Práce byla roku 2014 součástí výstavy s názvem Čas budoucí pokračuje
v čase minulém v Galerii Závodný (Mikulov).
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KOBLASA JAN (1932–2017)
Punk
dřevěná plastika, asambláž, polychromie
v. 93 cm
sign. nezjištěna
přiložený autorský certifikát
90 000 Kč

Člen dadaisticko-recesistní skupiny Šmidrů,
Jan Koblasa, sám sebe považoval především
za sochaře. Jeho tvorba však zasáhla i do oblasti
malby, grafiky, kresby a scénografie.
Koblasovo dílo, bylo v průběhu let formováno
mnoha vlivy, z nichž lze jmenovat například
abstraktní expresionismus, existencionální filosofii
a konkrétní hudbu.
Tematicky i formálně se Koblasaova tvorba
pohybuje v několika okruzích. Na začátku jeho
tvorby vznikají díla ryze informelní povahy – a to
jak ve struktuře, tak i v ponuré, zemité barevnosti. Pro tyto práce čerpal Koblasa inspiraci
především ze samotné „prahmoty, mýtu Země“,
dále z mytologie – ať již křesťanské, nebo pohanské. Koblasova raná informální tvorba kvasila,
mezi jeho kolegy, umělci neoficiálních výstav
Konfrontace I a II. Po Koblasově emigraci, roku
1968, je jeho následující tvorba, z pohledu stylu,
těžké zařadit. V tomto období, vznikají práce
se sytou, křiklavou barevností – jako je například
jeho amorfně tvarovaný, expresivní cyklus hlav.
Jenž lze vnímat jako odpověď na trýznivé pocity,
vyvolané vynuceným odchodem z rodné země.
Rovněž v emigraci dochází v Koblasově tvorbě
k naprostému oproštění a zjednodušení formy.
Svým nábojem a emocionálním vyzněním,
lze sochy Jana Koblasy porovnat se sochařským dílem Karla Nepraše, dalšího člena skupiny
Šmidrů. V díle obou se projevuje ona absurdita,
bizarnost, grotesknost, parodie, černý humor,
a sarkasmus.
Dílo obou těchto umělců, promlouvá jakýmsi hořkým humorem, absurditou, bizarností a groteskou.
Karel Nepraš i Jan Koblasa, dokázali pojmout,
v rámci jednoho díla, jak vtip, tak i tísnivý smutek
a osamělost.
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RITTSTEIN MICHAEL
(1949)

Žížala harfou
(jako hudební nástroj)
2015–2016
olej, plátno
80 × 100 cm
sign. PD M. Rittstein 2015-16, na rubu
na blindrámu M. Rittstein 2015
na rubu na blindrámu název díla autorem
160 000 Kč
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LHOTÁK KAMIL (1912–1990)
Krajina s tajemstvím
1980
olej, malířská lepenka
20 × 26 cm
LD Kamil Lhoták 80, na rubu 1980 / Kamil Lhoták
na rubu popis díla autorem
350 000 Kč
PROVENIENCE
zakoupeno přímo od Kamila Lhotáka, z majetku
profesora Nováka, Brno

Nová estetika krásy
moderního romantika

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a milovník všemožných dopravních prostředků a motocyklů zvláště
se narodil 25. 7. 1912 v Praze. Po otci, významném pražském lékaři Kamilu Lhotákovi, autorovi
průkopnických a dodnes uznávaných farmakologických knih, zdědil bystrý rozum, pečlivost,
vytrvalost a neuvěřitelnou přesnost, s níž tvořil
a také vedl svůj „Seznam obrazů Kamila Lhotáka“.
Do nějž zaznamenával všechny své obrazy a ke
každému z nich pak vedl poznámku o jeho osudu
– majitele, výstavy, kritiky i osobní postřehy.
Kromě malby, uchvátila Lhotáka i vážná hudba.
Dokonce nějakou dobu studoval hudební kompozici. Pozoruhodné je, že na rozdíl od hudby, Kamil
Lhoták nikdy malbu nestudoval, nebo lépe řečeno
nenavštěvoval žádnou školu, ateliér nebo kurz.
Sám si procházel staré obrázkové časopisy, knihy,
atlasy, výstavní katalogy a zároveň zkoumal svět,
který viděl kolem sebe.
O Lhotákovu definitivním směřování rozhodl pravděpodobně až úspěch jeho obrazů na výstavě
v Beaufortově galerii v Praze, roku 1939.
Ve svém malířském díle hledal „pocity“ doby,
novou etiku, přičemž objevoval krásu současného stavu světa, ve kterém je zároveň moderním
romantikem i mystikem.
Nabízené dílo vzniklo v roce 1980, tedy v roce,
kdy se Kamil Lhoták dočkal významného ocenění na Vídeňské univerzitě, kde mu byla udělena
mezinárodní Cena Gottfrieda Herdera.
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SKÁLA FRANTIŠEK
(1956)

Kytara sova
2004
plastika, asambláž, kov, lano, dřevo
134 × 34 × 8 cm
sign. na rubu František Skála 2004
120 000 Kč

„Nejdůležitější
je udržet si otevřenou
a nezakalenou mysl.
Snažím se nezanášet
různými informacemi.
Negooglím! Inspiraci
hledám v podstatě své
bytosti, ve svém dětství.
Možná proto má tvorba
lidi tolik zajímá.“
Skála

Symbióza humoru a vážnosti; ironie a úcty; monumentality a drobnosti, to vše se prolíná v tvorbě
Františka Skály. Umělce, jehož tvůrčí záběr dalece
přesahuje hranice výtvarného umění. Jeho díla
lze rozdělit do kategorií prací plastických (objekty,
velké plastiky, instalace); plošných (malba, grafika, fotografie) a samostatnou kategorií je pak
design. Pro Skálovu tvorbu je příznačné, že svá
díla mnohdy vytváří z nalezených předmětů ať již
přírodních nebo uměle vyrobených.
V roce 1991 získal František Skála Cenu Jindřicha
Chalupeckého. O dva roky později (1993) reprezentoval Českou republiku na 45. Benátském
bienále.
Zde představené dílo náleží do Skálova muzikálního cyklu „Kytary“. Bylo zastoupeno roku 2004
na autorově souborné pražské výstavě v Rudolfinu.
Tato výstava s názvem „Skála v Rudolfinu“ byla
hodnocena jako umělecká událost roku.
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BOLF JOSEF (1971)
Chata v lese
2017
akryl, olej, tuš, papír na plátně
100 × 85 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2017
na rubu název díla autorem
190 000 Kč
VYSTAVENO
Josef Bolf – Disintegration, Galerie výtvarného
umění v Chebu, 7. 9. – 3. 12. 2017

Fascinace
alternativním světem

REPRODUKOVÁNO
v katalogu výstavy

Od roku 1998 měl Josef Bolf nepřetržitou řadu
samostatných výstav, završenou rozsáhlou expozicí Tušení stínu ve Veletržním paláci Národní
galerie v Praze. Dnes vede jeden ze tří Ateliérů
malířství na Akademii výtvarných umění v Praze.
Zde dražené dílo „Chata v lese“ bylo součástí
výstavy Disintegration (2017) v Galerii umění
v Chebu, kterou připravil kurátor Ondřej Chrobák.
V úvodu výstavního textu Chrobák trefně píše:
„Kdybych byl postaven před úkol vybrat právě
jednoho umělce, který by reprezentoval moji
generaci narozenou uprostřed sedmdesátých let,
nepochybně bych nakonec zvolil Josefa Bolfa.
Generace baby boomu, panelových sídlišť, víkendových chalup a chat, černobílé televize a Škody
120 L, (…).”
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KINTERA KRIŠTOF (1966)
Neúspěšný démon
2015
kombinovaná technika
105 × 75 cm
sign. na rubu na štítku Krištof Kintera 2015
90 000 Kč
VYSTAVENO
Krištof Kintera – Nervous Trees, Galerie
Rudolfinum, Praha 7. 9 – 26. 11. 2017
REPRODUKOVÁNO
Krištof Kintera – Nervous Trees, Galerie
Rudolfinum, Praha 2017, str. 97
Krištof Kintera – Fatal Banal, BigBoss Praha 2018,
str. 737

„Velmi věřím na sílu
nesmyslu. Udělat něco,
co je vlastně k ničemu,
ale za tím nesmyslem
je pořád skrytý význam.“
Kintera

Mezi setrvalé realizace, které výtvarníka Krištofa
Kinteru nikdy neopouštějí jsou reliéfní sochařské
komentáře naší každodennosti, které sám označuje za kresby. Je v nich přítomný okamžitý humor,
zkratka a odezva na přítomné žití. Jsou rozkročeny na území autorského deníku, zenové básně
a punkového recyklátu.
Od své slavné výstavy Nervous Trees v Rudolfinu,
z roku 2017, bylo Kinterovo dílo hojně prezentováno, doma i v zahraničí. Tyto tendence stále pokračují, jen v loňském roce se například prezentoval
na devíti zahraničních výstavách v Římě, Paříži,
Quebécu a Sydney.
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TYPLT LUBOMÍR (1975)
V protisvětle
2010
olej, plátno
145 × 200 cm
sign. LD Typlt 10
na rubu název díla autorem, přiložený autorský
certifikát s fotografií a s potvrzením pravosti díla

Typltova malba je vytvářena ve dvou rovinách
– kriticky zaměřená symbolizovaná figurace
a konstrukční (mechanická) abstrakce pohybující
se v rovině utopie. V nabízeném díle autor úmyslně syntetizuje oba póly na společné ploše, čímž
dochází k velmi zajímavému vizuálnímu setkávání
dvou naprosto odlišných výrazových světů.

150 000 Kč
Motiv obrazu je provázán malířovým zájmem
o fenomén období, kdy se překlenuje člověk
z času dospívání směrem k dospělosti. Toto téma
začal Typlt prozkoumávat již v roce 2008 cyklem
„Chlapci“, do kterého spadá i nabízené dílo.
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LHOTE ANDRÉ (1885–1962)
Le pont du Gard
kolem 1925–1930
akvarel, karton
38 × 56 cm (výřez)
sign. PD A. Lhote
na rubu štítek galerie De Vuyst, Lokeren, Begium
s popisem díla
pravost díla potvrzena vnučkou autora Dominique
Bermann Martin
Přiloženo potvrzení autenticity od umělcovy
vnučky, Dominique Bermann Martin,
zpracovávající soupis autorova díla (catalogue
raisonné)
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
250 000 Kč
PROVENIENCE:
Les Ventes Ferraton – Damien Voglaire, Brusel,
Belgie, 21. 3. 2020, pol. 255
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Posuzovaný akvarel „Pont du Gard“ je autentickým, cézannovsky laděným a velmi typickým
dílem André Lhota, jednoho z nejslavnějších
světových kubistických malířů, nepřehlédnutelné
osobnosti Pařížské školy, významného pedagoga
a uměleckého kritika, který podstatným způsobem přispěl k rozvoji teoretického rámce kubismu.
Když přijel roku 1908 jako mladý, ale sebevědomý
umělec z Bordeaux do Paříže, kubismus byl ještě
„v plenkách“. On sám měl již za sebou prezentace v hlavních pařížských salónech, jako Salon
d'Automne a Salon des Indépendants a dychtivě
se připojil ke skupině radikálních umělců, k níž
patřili Pablo Picasso, Georges Braque, Jean
Metzinger a Albert Gleizes. Protože byl nejenom
malířem, ale i intelektuálem, začal se zabývat teorií
kubismu. Přijímal jeho obecné principy, ale nesouhlasil s esoterickým přístupem, jak ho prosazoval
Albert Gleizes, a čelil mu vlastní, pragmatičtější
verzí. Zatímco většina kubistů se soustředila na
téma zátiší, Lhote aplikoval kubistické tvarosloví
ve scénách každodenního života. První samostatnou výstavu měl roku 1910 v Galerii Druet. V roce
1912 se stal členem slavné skupiny „Section d´or“
(Zlatý řez). Své kritické úvahy o umění publikoval
až do roku 1940 v časopise La Nouvelle Revue
Française, který spoluzakládal.
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André Lhote vynikal ohromnými kulturními znalostmi a po
první světové válce se stal profesorem na různých akademiích. V roce 1922 si pak založil svou vlastní akademii
na rue d'Odessa na Montparnassu. Vliv „Académie André
Lhote“ na další generaci umělců se ukázal jako neobyčejně
významný, studovali zde m. j. Tamara de Lempicka, Hans
Hartung, Louise Bourgeois, Aurelie Nemours a mnoho
dalších, za padesát let existence této školy jí prošlo asi
tisíc dvě stě umělců. Jeho profesorská dráha byla završena po druhé světové válce, kdy byl jmenován zvláštním
kulturním vyslancem organizace UNESCO a s podporou
francouzské vlády v letech 1950–51 přednášel v Egyptě.
V roce 1952 otevřel a vedl Akademii výtvarných umění
v brazilském Rio de Janeiro. V roce 1955 byl v Paříži oceněn „Grand Prix National de Peinture“.
Jeho obrazy jsou součástí sbírek všech významných světových muzeí a galerií, např. Musée Nationale d'Art Moderne,
Paříž; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Tate Gallery,
Londýn; Muzeum umění, Stockholm; Musée de Petits-Palais,
Ženeva; Musée des Beaux Arts, Bordeaux; Musée des
Beaux-Arts, Grenoble; Muzeum moderního umění, Chicago;
Muzeum moderního umění, Los Angeles; ad.
Posuzovaný akvarel je krásnou kubizující kompozicí
ztvárňující jednu z celosvětově nejslavnějších římských
památek, akvadukt Pont du Gard, ležící v Provenci mezi
městy Avignon a Nîmes. Vznik této pro Lhota velmi charakteristické kresby lze datovat mezi léta 1923–1930. Roku
1923 autor pobýval v Avignonu a okolí, aby v následujících
letech místní motivy zpracovával v kresbách a obrazech.
V posuzované práci se ukázkově zrcadlí Lhotův osobitý
tvůrčí přístup, příznačný důrazem na modernost – ve vztahu k tradici. V jeho dílech se proto snoubí moderní neoptická forma s odkazy ke klasickému malířství, ať už motivickými nebo kompozičními.
Svou tvorbu, a konec konců i pedagogickou praxi, založil
Lhote na svém největším vzoru: Paulu Cézannovi. A proto
v momentě, kdy se ocitl nedaleko Mistrova nejvlastnějšího
hájemství, vytvořil v posuzovaném akvarelu „Pont du Gard“,
bravurně ztvárněném kubizujícími plošnými šrafurami
v jemných barevných odstínech, bezesporu jakousi poctu
aixskému Mistru.
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GIACOMETTI
ALBERTO (1901–1966)
Nude with flowers
litografie 60/90
37 × 26 cm
sign. PD Alberto Giacometti

Švýcarský výtvarník Alberto Giacometti, je dnes
známý především pro své sochařské dílo – asketických, protáhlých soch, jenž vyzařují pocit opuštěnosti a zranitelnosti. Pro tuto polohu své tvorby
byl Alberto Giacometti svým přítelem, spisovatelem Jean-Paul Sartrem, označen za jednoho
z nejdůležitějších existencionalistických umělců.

180 000 Kč
Kromě tvorby sochařské byl Giacometti i malířem,
kreslířem a grafikem.

Naléhavé expresivní
emoce v průhledném
křehkém hávu

Výtvarné začátky Alberta Giacomettiho se odehrávali již v Ženevě, kde začal poprvé studovat umění. V roce 1922 se přesunul do Paříže,
aby ve studiu pokračoval v ateliéru sochaře
Antoine Bourdella. Zde se seznámil s kubismem
a surrealismem, jenž byli spolu s neoimpresionismem a suprematismu, hlavními směry celé
Giacomettiho tvorby.
Roku 1931 se stal Giacometti oficiálním členem
surrealistické skupiny André Bretona. Nicméně
již o tři roky později se začal od surrealismu
distancovat a čím dál více se navracel k tvorbě
podle přírody.
V období třicátých let se rovněž seznámil
s již zmíněným Jeanem-Paulem Sartrem, dále
s Balthusem, Francisem Gruberem a Pierrem
Tal-Coatem, tato přátelství významně obohatila
Giacomettiho smýšlení a tedy i tvorbu samu.
V roce 1962 byl oceněn na bienále v Benátkách,
což mu přineslo velký zájem veřejnosti. I přes
své zhoršující se zdraví se v roce 1965t vydal
do New Yorku, kde pro něj Museum of Modern
Art (MoMA) uspořádalo velkou retrospektivní
výstavu. Po svém návratu se Alberto Giacometti
věnoval práci na knize „Paris sans fin“, pro níž
zpracoval více než sto padesát litografií, ty představují autorovy „vzpomínky“ na místa a situace,
které prožil.
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STEIN JOËL (1926–2012)
Grand cylindre en blueu
et rouge
1973
akryl, plátno
95 × 160 cm
sign. na rubu J Stein
na rubu čtyři štítky s popisem díla: Abbaye aux
Dames CAEN, 2010, LAMeC – Basilica Palladiana,
Vicenza, 2010–2011, musinf-senigallia, Museo
comunale ďArte moderna a Valmore Studio ď Arte
240 000 Kč
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Francouzský umělec Joël Stein patří k hlavním
osobnostem v oblasti kinetického umění. Jeho
umělecké směřování se již od počátku formovalo
mezi elitami tehdejšího uměleckého světa. Mezi
lety 1945–1949 navštěvoval ateliér Fernanda
Légera, osobně se setkal s Georgesem Braquem
a Maxem Ernstem. Dále byl Stein v úzkém kontaktu se surrealistickými umělci. V roce 1960
byl Joël Stein spoluzakladatelem mezinárodního
hnutí GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel).
Hlavní fokus umělců GRAV bylo zkoumat spektrum kinetismu a efektů op-artu. Skupina se velmi
proslavila i samotnou filosofií interakce mezi dílem
a divákem.
Po rozpuštění GRAV, roku 1968, Stein o své tvorbě ze sedmdesátých let, pronesl: „Zánikem GRAV
se moje umělecká pozornost zaměřila na formu
a barvu. Vrátil jsem se k systematickému zkoumání myšlenek – jakými jsou proplétání reverzibilních, měnitelných, metamorfozních a proměnlivých forem.“ Zde dražené dílo, je vynikajícím
příkladem zmíněného umělcova směřování. Práce
pochází z důležité italské sbírky Valmore studio
d’arte (Vicenza).
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COSTALONGA
FRANCO (1934)
Operace E 95
1995
asambláž, dřevo, barvy, deska
50 × 50 cm
sign. na rubu 2× Costalonga
na rubu značeno autorem: Pezzo unico.
Operazione
60 000 Kč

Umění, věda, technologie
a čas spojená v jediné
umělecké dílo

Benátský rodák Franco Costalonga začal svou
uměleckou dráhu jako samouk, později však
navštěvoval místní uměleckou školu a soukromě
studoval malbu pod vedením Remigia Butera.
Jako grafik debutoval Costalonga v roce 1951
na Fondazione Bevilacqua La Masa, (BLM),
což je nadace podporující mladé umělce, fungující
již od roku 1898.
Ve své následující tvorbě Costalonga vytvořil řadu
děl, která odrážela jeho počínající zájem o teorii
barev.
Během druhé poloviny šedesátých let se připojil
ke skupině Dialettica delle Tendenze, kterou založil v roce 1965 Domenico Cara. Costalonga tehdy
začal používat různé materiály ve snaze vytvořit
trojrozměrné formy díla. Jeho výzkum ho přivedl do skupiny Sette-Veneto, kde mohl umělec
důkladně rozvíjet svůj zájem o kinetické a vizuální
efekty.
Costalonga je držitelem ocenění a vyznamenání
za svou práci v oblasti výtvarného umění. Účastnil
se mnoha národních a mezinárodních uměleckých
výstav, včetně Quadriennale di Roma v roce 1966,
putovní výstavy The Arts Council ve Velké Británii
a několikrát i Biennale di Venezia poprvé v roce
1970 a následně několikrát až do sedmdesátých
let. Díla Franca Costalongy jsou zastoupeny
ve významných soukromých i veřejných sbírkách
po celém světě.
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WILDING LUDWIG
(1927–2010)

Stereo-objekt / STI 150/3
1976
opticko-kinetický objekt
150 × 150 × 17,5 cm
sign. na rubu na autorském štítku Wilding / 1976
na rubu autorský štítek s popisem díla
950 000 Kč

Zde dražené dílo s názvem „STI 150/3“ od fenomenálního, opto-kinetického umělce, druhé
poloviny 20. století, Ludwiga Wildinga, pochází
z velmi výjimečné provenience. V osmdesátých
letech jej přímo od umělce získal vlivný německý
sběratel a průmyslník Hubertus Schoeller, jenž byl
i posledním majitelem díla.
Schoeller vlastnil rozsáhlou sbírku děl skupiny
ZERO, dále díla konkrétního umění a op-artu.
Téměř celá Schoellera sbírka byla věnována jeho
rodnému městu Düeren. Avšak některé práce
si sběratel ponechal, mezi nimi právě i „STI 150/3“.
Základním cílem Wildingovy tvorby bylo aktivovat
a přehodnotit vnímání pozorovatele. Neboť věřil,
že vizuální iluze jedince, ideálně vede k procesu
reflexivního myšlení. Jak sám pronesl: „umění je
vždy spjato s určitým druhem iluze nebo podvodu“. Wilding, 2004.
Wildingovy práce byly zdrojem fascinace rovněž pro psychology a byly uvedeny v řadě knih
a článků na téma moiré interferenčních efektů,
jaké publikovali například Nicholas J. Wade (1982)
a Lothar Spillmann (1993).

„Umění je vždy spjato
s určitým druhem iluze
nebo podvodu“.
Wilding

Kromě úzkého kontaktu se skupinou GRAV
(Group de recherche d’art visuele) a Nouvelle
Tendence, byl Wilding rovněž ve spojení s rozvíjející se komunitou představitelů op-artu v New
Yorku (1965), například s Bridget Riley. Tato stěžejní setkání vedla umělce k experimentům s různými technikami tisku a tak k vývoji jeho prvních
trojrozměrných objektů.
Práce „STI 150/3“ je výjimečná i svým naprosto
autentickým a původním stavem. Nebyly na ni
provedeny žádné restaurátorské zásahy. Dokonce
všechny elastické pásky, které vytváří Wildingův
tak charakteristický moiré efekt, jsou zcela
původní.
V neposlední řadě pak lze zmínit velikost díla.
Neboť se jedná o doposud největší Wildingovu
práci, jenž se kdy dostala na aukční trh.
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ROSSI HORACIO
GARCIA (1929–2012)
Couleur lumiére rotation
2001/2002
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Garcia Rossi Paris 2001/2002
na rubu popis díla autorem a razítko Valmore
Studio ď Arte, Vicenza, Itálie
160 000 Kč

Dílo z cyklu „Barva světla“ pochází z ateliéru
stěžejního, opto-kinetického výtvarníka Horacia
Garcia Rossiho, jenž v Paříži spolu s Joëlem
Steinem, Françoisem Morelletem, Jean-Pierre
Yvaralem, Julio Le Parcem a Francisco Sobrinem,
založil skupinu GRAV (Groupe de Recherche d’Art
Visuel).
Po rozpuštění GRAV v roce 1968 se autor věnoval
především interakcím, které vznikají mezi světlem
a barvou. Právě v tomto období, konce šedesátých let, začal Rossi pracovat na cyklu „Barva
světla.“ Tento cyklus není nějak časově ohraničen,
proto do něj Rossi řadí i zde představené dílo,
z přelomu let 2001/2002.

„V umění je otázkou,
co můžeme dělat
s několika málo prvky,
které máme. (…)“
Rossi
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Tato práce pochází z významné italské sbírky Valmore (Vicenza) a bylo zakoupeno přímo
od umělce. Dílo je ve vynikajícím, zcela autentickém stavu.
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BIASI ALBERTO (1937)
Arcobaleno / Rainbow
2012
opticko-kinetický reliéf
150 × 100 × 8 cm
sign. na rubu 2 x Alberto Biasi / 2012, autorské
razíko s č. OC 838
na rubu autorský štítek s popisem díla a razítko
Galleria Ferrari Italia
360 000 Kč

Zde dražené dílo „Arcobaleno“ pochází
od významného italského výtvarníka Alberta
Biasiho.
Biasi bývá mnohdy označován za kinetického umělce, nicméně sám toto označení odmítl,
když pronesl: „Namísto ‚opticko-kinetických’ nazývám svá díla ‚opticko-dynamické‘.“
Jako inspirační zdroje pro svou práci se Biasi
odkazuje na pozorování přírodních jevů, zdůrazňuje přitom svou fascinaci vlnící se vodní hladiny při
dešti, stejně tak i okouzlení plameny ohně.
Tvorbu Alberta Biasiho lze rozdělit do několika cyklů, ovšem žádný není pro autora striktně
časově ohraničen. Během své umělecké kariéry
pracoval v sériích jakými byly například: „Trame“,
„Politipi“, „Assemblaggi“ a „Rilievi ottico-dinamici“.
Zde nabízená práce „Arcobaleno / Rainbow“
je právě jednou z cyklu „Rilievi ottico-dinamici“
(Opticko-dynamické reliéfy).
V souvislosti s osobou Alberta Biasiho je nutné
zmínit Gruppo N (1959–1967), volné uskupení
devíti umělců, jenž byli převážně studenty benátské fakulty architektury. V roce 1960 byla skupina
zúžena pouze na pět členů (Alberto Biasi, Ennio
Chiggio, Toni Costa, Edoardo Landi a Manfredo
Massironi).
Ve svém manifestu se členové Gruppo N prohlásili za “disegnatori sperimentali” (experimentální
konstruktéry/návrháře/kreslíře). Jejich cílem bylo
osvobodit se od tradiční umělecké praxe a vytvořit nový umělecký jazyk, který kombinoval malbu,
sochařství, architekturu a průmyslový design.
Jejich umělecké formy, byly výsledkem skupinového úsilí. V mnoha případech svá díla ani nepodepisovali svým jménem, ale jménem skupiny.
Gruppo N se zúčastnila mnoha důležitých výstav.
Z těch nejznámějších lze jmenovat Benátské bienále roku 1964 a legendární výstavu Responsive
Eye v MoMA (New York) roku 1965. Na obou
výstavách bylo zastoupeno i Biasiho dílo.
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VOSKUIL JAN
MAARTEN (1964)
Closing the gap twice II
2010
akryl, plátno
56 × 56 × 12 cm
sign. na rubu J M Voskuil 2010
na rubu popis díla autorem
40 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
Voskuil Jan Maarten – Getting to a point, Art
Traffic, Amsterdam, Praha 2010, str. 76

Holandského neo-minimalistického výtvarníka
Jana Maartena Voskuliho lze klasifikovat nejen
jako malíře, ale náleží mu i označení sochaře
a architekta. Výchozím bodem Voskuliho tvorby
je „prostorová malba“, jenž je ve skutečnosti jednoduchý geometrický skelet – prostorový dřevěný
rám, přes který je přetaženo monochromatické
plátno.
Zpočátku Voskuil užíval širokou škálu barev, později ale přechází výlučně na bílou, která nejlépe
vyjadřuje působení světla – podle zakřivení rámu
(skeletu) – máme dojem „odrazu“ všech stupňů
světla a stínu. Voskuliho obrazo-objekty jsou prezentovány buď jednotlivě nebo kombinovaně do
vícenásobných děl. Mohou být instalovány na stěnách, uprostřed místnosti nebo dokonce připevněna ke stropu.
Tvorba Jana Maartena Voskuila, razí přístup
jasnosti a inovace. Autor v návaznosti na Sol
LeWitta a jeho první “Serial Projects” (1966–1985)
a Jo Baer “Stations of the Spectrum” (1967–1969),
vyjadřuje myšlenku, že umělecké dílo odkazuje
pouze samo na sebe, nenese vůbec žádnou symboliku, nejedná se o formu sebevyjádření autora.
Díla tak jsou zcela svébytná, můžeme říci sebevědomá, nemají žádný vnitřní nebo emocionální
význam. Jak v roce 1966 řekl Frank Stella: „To, co
vidíš, je to, co vidíš.“
Sám Voskuil uvádí, že role postmoderního umění
je klást otázky a poukazovat na složitost světa.
Díla vytvořená na základě těchto úvah pak nevyhnutelně vylučují umělce samotného ve prospěch
daného diskurzu.
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ALVIANI GETULIO
(1939–2018)

Bez názvu
1967–2014
kovová plastika 3/5
35,5 × 58 × 50 cm
sign. zespodu G. Alviani 1967-2014
180 000 Kč

Zakladatel evropských
Nových tendencí

Getulio Alviani byl jedním z nejvýznamnějších
umělců konstruktivismu šedesátých a počátku
sedmdesátých let. Patřil rovněž mezi světové průkopníky op-art, kinetického umění a computer-art.
Blízké přátelství Alvianiho s Josefem Albersem,
Konradem Wachsmannem, Maxem Billem
a Milanem Dobešem, vedlo k vývoji uměleckých
inovací vědeckým směrem. Toto umění bylo založeno především na zkoumání oblasti „vnímání“.
Jako člen mezinárodního hnutí „Nouvelle
Tendance Recherches Continuelles“ začal Alviani
v roce 1964 studovat chromové struktury a standardní prvky nástěnných instalací. V témže roce
byl pozván k účasti na 32. Benátské bienále, kde
představil své první čtyři vibrační, leštěné povrchy
v místnosti sdílené spolu s Enrico Castellanim
a Enzo Marim.
V roce 1965 Getulio Alviani navrhl první „Specular
Interrelationship“ a zúčastnil se revoluční výstavy Responsive Eye v MoMA v New Yorku, která
odstartovala uměleckou slávu op-artu po celém
světě.
Nabízené dílo je jedním z vrcholů Alvianiho
systematická práce s „tvarem a barvou“. Jedná
se o průnik kruhu a krychle založený na přesném,
matematicky poměrovém základu. Alviani jej využíval již od šedesátých let a stal se jakýmsi „pilířem“ jeho tvorby.
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FILKO STANO (1937–2015)
Raketa 12
2005
plechová plastika, barva
v. 200 cm
neznačeno
350 000 Kč
VYSTAVENO
Stano Filko COLOURS.F. OF REALITYS.F, 27. 9. –
13. 10. 2017 Galéria Art Capital, Bratislava,
STANO FILKO – BIELA ONTOLOGIA
TRANSCENDENCIA METAFYZIKA, 27. 10. – 5. 11.
2015, Galéria Art Capital, Bratislava

Stano Filko patří k nejvýznamnějším představitelům slovenského poválečného umění. Od šedesátých let byl, spolu s Júliem Kollerem a Alexem
Mlynárčikem, průkopníkem slovenské neoavantgardy. Komplexní dílo Stano Filka zahrnuje vedle
malby, objektů a instalací rovněž happeningy,
environmenty a konceptuálně zaměřené projekty.
V roce 1969 Stano Fiko vystavoval na Pařížském
bienále a v roce 1982 byl (dosud jako jeden z mála
českých a slovenských umělců) pozván na veletrh
umění – Documenta v německém Kasselu.
Čísla, barvy, algoritmy a vesmír jsou předmětem
i prostředkem Filkových obrazů, koláží a sestav.
Filko, pod vlivem modernistické architektury a existenciálních filozofií, buduje „systémy“ s cílem
odhalit jedinečnou pravdu a absolutní objektivitu.
Dílo „Raketa 12“ je unikátní, závěrečnou prací
Filkovy série z roku 2005. Tato série celkově zahrnuje dvanáct monumentálních raket.
Rakety stejně jako jiné plechové, expresívně kolorované objekty mají svůj předobraz již ve Fikových
raných grafických a prostorových dílech z roku
1967 – PROSTOR – SPACE X. 1967. Jejich realizace se povedla až roku 2005, kdy Filko prezentoval svoji tvorbu společně s Janem Mančuškou
na Benátském bienále a následně na bienále
v Lyonu. Po této výstavě Stano Filko přestěhoval svůj bratislavský ateliér na Snežienkovej ulici
do rodné obce Velká Hradná, kde začal budovat
rozsáhlý „Filkoráb“, což je ve skutečnosti Filkovo
vlastní (nedokončené) muzeum v podobě totální
instalace.
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FILA RUDOLF (1932–2015)
Fluidum I
1989
olej, plátno
50 × 50 cm
sign. LD R. Fila 89, na rubu na blindrámu R. Fila /
1989
na rubu na blindrámu název díla autorem
60 000 Kč

„Tvorivosť predstavuje
tú najhodnotnejšiu
hru, pri ktorej sa nikdy
neprehráva“
Fila

Od samého začátku své umělecké dráhy, jenž
se začala rýsovat v šedesátých letech, byl již
Rudolf Fila považován za jednu z nejvýjimečnějších postav české a slovenské umělecké scény.
V té době inklinoval k nepředmětnému zobrazování, blízkému informelu. Pracoval tehdy především se strukturou, reliéfem a hmotou barvy.
Filovým zaměřením bylo vytvářet jakýsi „výtvarný
lyrismu“. Velmi experimentoval v materiálové
oblasti, zejména se stříkanou a litou barvou.
Statičnost díla kombinoval Rudolf Fila s výrazným
gestem, odkazujícím na psychický automatismus
surrealismu, který byl pro tvorbu Rudolfa Fily,
úhelným kamenem. Obraz „Fluidum“ je toho vynikajícím příkladem.
Po své první samostatné výstavě v Bratislavě,
roku 1962, následovala celá řada Filových účastí i na výstavách mezinárodních. Během doby
normalizace náležel Rudolf Fila k představitelům
„alternativní kultury“, to se změnilo až roku 1989.
Roku 1990 prošla Filova díla významnou putovní
expozicí Détente, společně s díly významného
rakouského malíře a Filova přítele Arnulfa Rainera.
Z tohoto období pochází i nabízené dílo „Fluidum“.
Díla Rudolfa Fily jsou zastoupena v řadě soukromých i státních sbírek po celé Evropě.
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87

88

FILKO STANO (1937–2015)

FILKO STANO (1937–2015)

Kompozice VI

Kompozice X

1977
kombinovaná technika, karton, oboustranné
100 × 70 cm
sign. LD 1977 Bratislava Filko

1956–1979
kombinovaná technika, koláž, malba, karton,
oboustranné
100 × 70 cm
sign. PD Filko 1977/1978, Filko 1956, na rubu
1978-79 Filko

120 000 Kč

120 000 Kč
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Uvedená díla Stana Filka jsou symptomatickou
ukázkou jeho „bad Paitingu“. Umělec nepřetržitě,
od poloviny šedesátých let, kdy vstoupil na výtvarnou scénu, až do své smrti, patřil mezi klíčové
osobnosti slovenské výtvarné scény a byl nepřehlédnutelný i v širším mezinárodním kontextu.

důležitých vývojových tendencí v současném
výtvarném umění. Využíval snad všechny klasické
i nově vznikající vizuální média. Vytvořil bezprecedentně obsáhlé a mimořádně členité dílo, které se
svou proteovskou podstatou vzpírá jednoznačnému zařazení.

O málokterém slovenském umělci lze říct, že se
stal „žijící legendou“, tvůrcem, který se pokusil
překročit hranice regionální situovanosti a místního uměleckého vývoje. Stano Filko, během téměř
pěti desetiletí tvorby, zasáhl prakticky do všech

Vědomě vystoupil proti „umění“ (v tradičním
„měšťáckém“ slova smyslu) a proti „uměleckosti“
artefaktu a jeho „pragmatické“ funkci (ve smyslu
používání uměleckého díla na komerční a jiné,
mimoumělecké účely).
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89

HULÍK VIKTOR (1949)
Black and white – Malý
geoposúvač 19
2006
barevný variabil
40 × 40 / 70 × 60 cm
sign. na rubu na autorském štítku V Hulík
na rubu autorský štítek s popisem díla
25 000 Kč
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Dílem Viktora Hulíka se prolíná více uměleckých
disciplín. Jeho asambláže, koláže, prostorové
kresby a různé objekty obsahují většinou základní
geometrické prvky, umožňující mu v kontrastu
se zobrazením krajiny dosáhnout napětí a monumentality i u rozměrově malých formátů.
Jako jediný Slovák se zúčastnil uměleckého veletrhu Art Paris Art Fair 2018, konaném v Grand
Palais v Paříži. Kde se sešlo více než 2 200 umělců z celého světa.
Hulíka zajímá téma proměny zkoumané s vědomím, že jakákoli změna funguje jako spouštěč
celého systému vzájemně provázaných dějů.
Jeho variabily založené na systému výklopných
a posuvných pásů vyúsťují nakonec v lapidární
„konstrukce“ označované jako „geo-posouvače“.
Výchozí poloha těchto variabilů má většinou
naprosto minimalistickou kompozici. Budovány
jsou jasným geometrickým tvaroslovím a vzájemnými vztahy jednotlivých barev.
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90
SUDEK JOSEF (1896–1976)
Chrám svatého Víta
1928
originální fotografie
29 × 23 cm
sign. PD Sudek
vydala Družstevní práce
45 000 Kč

91
BURIAN ZDENĚK (1905–1981)
Zachránce
kvaš, lepenka
38 × 56 cm
sign. PD Z. Burian
49 000 Kč
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92
POŠ JAROSLAV (1984)
Portrét Františka Tichého

VYSTAVENO
Portrét v Čechách pohledem dvou staletí,
Císařská konírna, 2019–2020

olej, plátno
79 × 69 cm
sign. PD J. Poš
70 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
v katalogu výstavy, str 440
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93
HOLAN KAREL (1893–1953)
Akt slečny N.
olej, lepenka
75 × 53 cm
sign. nezjištěna
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
50 000 Kč
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PROVENIENCE
získáno z majetku rodiny autora

Posuzovaný obraz „Akt slečny N.“ je originálním,
pregnantně malířsky vystavěným a modiglianovsky graciézním dílem Karla Holana, významné
osobnosti českého meziválečného umění, jednoho z iniciátorů sociálního umění, představitele
tzv. městského křídla Umělecké besedy, malíře
Prahy historické i periferní, ale též skvělého
figuralisty ovlivněného světovými vzory. Patří
ke generaci zásadně poznamenané první světovou válkou (aby unikl válečnému běsnění, prostřelil si nohu a byl poté jako invalida vojenské
služby zproštěn), jejíž vývoj vyústil v civilistní
názor na výtvarné umění.
Karel Holanp ři studiích na karlínské reálce docházel do soukromých škol kreslení
Maxmiliána Boháče, později Otakara Nejedlého
a Vincence Beneše. V roce 1913 nastoupil na
přání rodičů studium architektury na ČVUT,
které ho však nenaplňovalo. Po vypuknutí první
světové války narukoval do armády, způsobil
si však zranění a další vojenské služby byl zproštěn. Začal studovat na Akademii výtvarných
umění v Praze, kde v letech 1915–1921 prošel
ateliéry profesorů Maxmiliána Pirnera, Karla
Krattnera a Vlaho Bukovace. V roce 1920 byl
přijat do Umělecké besedy, tradičního nejstaršího českého spolku výtvarných umělců. O čtyři
roky později však dochází ve sdružení ke sporu
dvou odlišně orientovaných křídel, tzv. „venkovského“ (v čele s Václavem Rabasem) a „městského“ – jeho hlavní příslušníci – Karel Holan,
Miloslav Holý, Pravoslav Kotík a sochař Karel
Kotrba – ze spolku vystoupili a založili skupinu
Ho-Ho-Ko-Ko, později označovanou jako Sociální
skupina. V letech 1937–1932 byl Holan členem
SVU Mánes, následně SVU Myslbek (1932–1934)
a později Jednoty výtvarných umělců (od roku
1934).

nejen bída a neštěstí, ale i prostředí lidové zábavy, poutě, hřiště, cirkus.
Tematická šíře obrazů Karla Holana výstižně
ilustruje svět, s nímž si spojujeme lehce nostalgické představy o období mezi dvěma světovými
válkami. Jedním z typických dobových žánrů tzv.
čisté výtvarnosti, poučené zejména na francouzských vzorech, bylo téma aktu. Karel Holan byl
nejen vynikajícím krajinářem, ale také, ač to není
všeobecně známo, mistrným figuralistou a vyhledávaným portrétistou. Posuzovaný obraz „Akt
slečny N.“ je toho skvělým důkazem. Jak napsal
Prof. V. V. Štech: „Holan zabývá se svým námětem malířsky tak soustředěně, až objeví se (…)
[v zobrazení] cit či duše celku“. I posuzovaný Akt
je proto pojat v základu věcně a fakticky. Této
tvůrčí „upřímnosti“ odpovídá malba „à la prima“,
založená na krásné hmotě (tzv. „belle matière)
barevných tónů.

První období Holanovy tvorby (1919–1925)
je zaměřené na sociální tematiku – autora poutalo dělnické prostředí Prahy, které zachycoval
s mimořádnou citovou angažovaností. Pod vlivem díla Edvarda Muncha ztvárňoval svůj motiv
tísnivě, epicky jednoduše a staticky. Výtvarně
ho zajímalo vše, co souviselo s pražskou periferií,
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94
JIROUDEK FRANTIŠEK
(1914–1991)

Sedící žena
olej, plátno
49,5 × 34,5 cm
sign. PD Jiroudek
18 000 Kč

95
HERBST JAROSLAV
(1887–1971)

Snímání z kříže
1926
olej, plátno
40 × 50 cm
neznačeno
95 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
Jaroslav Herbst, Praha 1995,
nestr.
VYSTAVENO
Jaroslav Herbst, Galerie Ztichlá
klika, Praha 1995, č. k. 52

96
ROTREKL TEODOR
(1923–2004)

Továrna
1958
olej, plátno
41 × 46 cm
sign. PD Rotrekl 58
50 000 Kč

97
MALÝ FRANTIŠEK
(1900–1980)

Hráčské zátiší
olej, plátno
55 × 63 cm
sign. UD F. Malý
65 000 Kč
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98
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
Postava
1944
kombinovaná technika, karton
26,5 × 17 cm (výřez)
sign. UD Fr. Hudeček 44
9 000 Kč

99
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
Zátiší s telefonem
1947
kresba tužkou
39 × 29 cm (výřez)
sign. PD 28/2 -47 Matal
18 000 Kč
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100
SOUČEK KAREL (1915–1982)
Don Quijote ve skalách
olej, lepenka
72 × 105,5 cm
sign. PD K. Souček
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
50 000 Kč

Posuzovaný obraz „Don Quijote ve skalách“
ztvárňuje jedno ze Součkových erbovních témat,
v němž našel možnost vyjádření svého humanistického přesvědčení. Jak se sám vyjádřil: „Miluji
Cervantesův román Důmyslný rytíř don Quijote
de la Mancha a také se k tomuto tématu často
ve svých obrazech a kresbách vracím. Tato
postava je pro mne symbolem vytrvalosti, nekompromisnosti, odvahy, neohroženosti, pravdivosti
a lásky. To vše mne neobyčejně silně inspiruje.“

Souček se tu jeví přímo jako prototyp umělce,
jehož souznění, ba přímo posedlost předmětem
své tvorby podle literární předlohy není dána
impulsem vnějším, ale popudem vnitřním, plným
ztotožněním se s námětem.
První dochovanou práci s donquijotovským námětem lze datovat již do roku 1937 či 1938, od té
doby, zejména od roku 1941, se k příběhům španělské literární postavy periodicky vracel.
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KIML VÁCLAV (1928–2001)
Zahrádka
1950
enkaustika, deska
25 × 20 cm
sign. UD V. Kiml 50
na rubu štítek s popisem díla
38 000 Kč

102
JANEČEK OTA (1919–1996)
Píseň pro vejce
1977
olej, plátno
55,5 × 93 cm
sign. LD Ota Janeček 1976-77, na rubu Ota
Janeček 1977
na rubu název díla autorem a štítek
s číslem katalogu díla autora: 558, přiloženy
dvě fotografie díla z ateliéru autora
220 000 Kč
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103
BAUCH JAN (1898–1995)
Rozhovor
1972
olej, plátno
54 × 44 cm
sign. LD Jan Bauch 1972
55 000 Kč

Jan Bauch je samotářem moderního českého
umění. Nerad mluví o umění, neboť mluví svým
uměním. Maluje proto, že musí a maluje tak, jak
mu to přikazuje jeho instinkt a cit. Jeden z nejvý-

znamnějších českých umělců, který prožil téměř
celé 20. století a jeho citově vzrušené, lidsky
i občansky angažované dílo přesáhlo hranice své
generace a své země.
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BOLF JOSEF (1971)
Kluk (se vztyčenou rukou)
2003
akryl, akvarel, tuš, karton
70 × 100 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2003
60 000 Kč

105
KUČEROVÁ ALENA (1935)
Krajina se stromy
1978
tisk z perforovaného plechu 3/60
53 × 73 cm
sign. PD Alena Kučerová 1978
17 000 Kč

106
VALTER KAREL (1909–2006)
Krajina
1986
kombinovaná technika, kvaš,
tempera, tuš, mastný pastel, karton
30 × 41,5 cm
sign. PD Valter K 86
10 000 Kč
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107
JIŘINCOVÁ LUDMILA (1912–1994)
Spící dívka v trávě
olej, lepenka
55 × 79,5 cm
sign. PD L. Jiřincová
120 000 Kč

Středem výtvarné tvorby Ludmily Jiřincové byla
často mladá žena, vystupující jako symbol lidského údělu. O jejím díle se mluvilo jako o snovém, tajemném, plném stesku. Ona sama říkala,
že se především snaží vyjádřit pravdu svého citu.

Imaginární prvky opakující se v její tvorbě vyjadřují cesty nejisté životní pouti, touhy člověka
po neznámém a nepoznaném. Zobrazovala často
i oko jako symbol okna do duše.
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109

VYLEŤAL JOSEF (1940–1989)
Kompozice s figurou

VYLEŤAL JOSEF (1940–1989)
Krajina

kombinovaná technika, karton
23,5 × 27 cm (výřez)
sign. UD J. Vyleťal, LD a PD monogram JV
9 000 Kč

1974
kombinovaná technika, karton
30,5 × 22,5 cm (výřez)
sign. PD J. Vyleťal 1974, LD monogram J. V.
8 000 Kč

110
VYLEŤALOVÁ OLGA (1944)
Babylonská věž
1999–2000
olej, sololit
72 × 59 cm
sign. UD Vyleťalová, na rubu Olga Vyleťalová
1999-2000
na rubu název díla autorkou
22 000 Kč
VYSTAVENO
Galerie Moderna 2009
REPRODUKOVÁNO
na titulce pozvánky na výstavu
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111
JANOUŠKOVÁ VĚRA (1922–2010)
Hlava
1977
kombinovaná technika, koláž, kresba, olej, deska
59 × 43 cm
sign. na rubu na štítku V. J. 1977
60 000 Kč
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112
JOHN JIŘÍ (1923–1972)
Krajina
1969
kresba tuší, karton
57 × 57 cm
sign. LN Jiří John 1969
90 000 Kč

114
113
ISTLER JOSEF (1919–2000)
Bez názvu
1966
kombinovaná technika, asambláž, olej, plátno
38 × 32,5 cm
sign. LD Istler 66
100 000 Kč
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ISTLER JOSEF (1919–2000)
Kompozice
1961
kombinovaná technika, karton, deska
37,5 × 32 cm
sign. UD Istler 61
29 000 Kč
PROVENIENCE
získáno z majetku rodiny autora

115
GUTH HELLA (1908–1992)
Krajina
40. léta 20. stol.
olej, plátno
50 × 65,5 cm
sign. PD Hella Guth
na rubu štítek s popisem díla a razítko výstavy Galerie Moderna 2019
45 000 Kč
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117

ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
Astrologie

ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
Astronomie

zlacený cínový reliéf
35 × 35 cm
sign. na rubu O. Zoubek

zlacený olověný reliéf
35 × 35 cm
sign. na rubu O. Zoubek
28 000 Kč

28 000 Kč

118
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
Velká žena z Archaického cyklu
reliéf, olověný odlitek
25,5 × 18,5 cm
sign. na rubu Olbram Zoubek
25 000 Kč
VYSTAVENO
Muzeum Kampa, 2013, Olbram Zoubek neznámý,
č. 8
REPRODUKOVÁNO
monografie Malina – Olbram Zoubek, soupis díla,
1996, č. 105
Výtvarné uměníč. 6–7, 1963, str. 262
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119
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
Hommage to Rousseau
1968
chiasmáž, reliéf
44 × 32 cm
sign. na rubu Jiří Kolář / 1968
na rubu štítek Willard Gallery, New York s popisem díla, razítka Galeria
Ferrari Treviglio, Italia, štítek Hugenhajm, New York
80 000 Kč
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120
ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)
Větrník
1965
kombinovaná technika, lepenka
100 × 78 cm
sign. PD A. Šimotová 65
na rubu štítek s popisem a štítek výstavy
s popisem díla
750 000 Kč
VYSTAVENO:
Bienale San Marino, 1965
PUBLIKOVÁNO:
souborný katalog 5th Biennale di San Marino
1965, str. 106

Umění nám připomíná
tajemství bytí v čase
a tělesnosti

Adriena Šimotová patří k předním umělcům českého poválečného umění. Studovala
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde se
také seznámila se svým pozdějším mužem, malířem Jiřím Johnem a řadou kolegů, kteří později
tvořili základ skupiny UB 12.
Uvedené dílo z rané tvorby Adrieny Šimotové
bylo poprvé vystaveno v roce 1965 na společné
výstavě mladých umělců – 5 Biennale San Marino
v Itálii, kde Adriena Šimotová vystavovala společně se Stanislavem Kolíbalem a Zdeňkem Sýkorou.
Dílo Adrieny Šimotové je spjato s pomíjivostí lidské podstaty.
Dílo vysoké galerijní a sběratelské hodnoty souzní
s dobovými fenomény, jako byla „nová citlivost“
a „nová figurace“. Vysoce kultivovaná kompozice
založená na výrazové redukci, na střetu ostrých
pevně daných tvarů a linií s nepravidelnými formami, odráží malířčinu potřebu koncentrovat
se pouze na podstatné, zachytit v té nejjednodušší, od všeho zbytečného oproštěné podobě lidskou stopu v každodennosti. Jasné čisté
barvy a harmonická skladba tohoto křehkého,
hluboce oduševnělého obrazu působí uklidňujícím, až meditativním dojmem. Práce je mistrným
dokladem autorčina vysoce senzitivního vnímání
světa i jejího jedinečného výtvarného talentu, jenž
z ní bezesporu činí jednu z největších českých
umělkyň druhé poloviny 20. století.
Stálý zájem sběratelů o generaci šedesátých let,
kde Adrienino dílo získalo poprvé větší pozornost
odborné veřejnosti, řada zahraničních výstav
včetně trvalého zastoupení jejích prací v pařížském muzeu Centre Georges Pompidou, praktický
hlad a nedostatek po vrcholném období jejího
uměleckého znovunaplnění, znamenají kromě
možnosti získat spirituálně výjimečný artefakt
také skvělé investiční zhodnocení.
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121
VALENTA JIŘÍ (1936–1991)
Bez názvu
1971
kombinovaná technika, koláž, kresba
perem, tužka, karton
70 × 49 cm
sign. PD J. V. 1971
70 000 Kč

122
KOBLASA JAN (1932 2017)
Z cyklu Povodeň
2003
kombinovaná technika, karton
60 × 150 cm
sign. PD monogram K 03
48 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
Art revue 1/2007, str. 31
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123
HILMAR JIŘÍ (1937)
Bez názvu
1977
vrstvený pauzovací papír, plátno, deska
120 × 120 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 77
na rubu razítko Galerie Roland Aphold, Freiburg
320 000 Kč
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124
RÓNA JAROSLAV (1957)
Slon
1984
olej, plátno
145,5 × 110,2 cm
sign. PD Róna 84
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.,
PhDr. Jiří Machalický
80 000 Kč
Jaroslav Róna patří ke generaci českých umělců,
nastupujících kolem roku 1980. Přes nepříznivé
podmínky přinesla tato generace nový pohled
na svět.

Výrazná osobnost
Skupiny Tvrdohlavých

Róna bývá řazen mezi nejvýznamnější osobnosti
skupiny Tvrdohlavých. Ve své tvorbě originálním
způsobem navázal na symbolismus, podobně jako
v té době například Čestmír Suška. Do Rónova
projevu se promítl rovněž vyhraněný smysl pro
vyjádření absurdity a groteskních stránek života.
Umělcova tvorba má mnoho výrazových a významových poloh, jenž však nikdy nepůsobí prvoplánově, ale naopak rafinovaně a zároveň i mnohoznačně.
Obraz „Slon“, pochází z období, kdy už se zcela
vyhranil umělcův projev. Prolíná se v něm vystižení temných stránek života s ostrou ironií. Toto
dílo vykazuje důležité znaky Rónova uměleckého
rukopisu, k nimž patří především velkorysé ztvárnění zvoleného motivu a potlačení zbytečných
detailů, pro expresivní vyjádření i výrazovou nadsázku.

250 | 1. ART CONSULTING

KLASICKÉ & MODERNÍ UMĚNÍ | 251

125
KVÍČALA PETR (1960)
No. 10
1999
olej, plátno
72 × 100 cm
sign. PD ze strany Petr Kvíčala, monogram
PK / 1999, na rubu monogramem PK
na rubu název díla autorem
80 000 Kč

126
DAVID JIŘÍ (1956)
V erbu
1987
olej, plátno
160 × 135 cm
sign. na rubu na blindrámu J. David / 1987
na rubu na blindrámu název díla autorem
170 000 Kč
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127
CHATRNÝ DALIBOR (1925–2012)
Bez názvu
90. léta 20. století
kresba s překážkami, tužka, papír
209 × 102,5 cm
sign. LD Dalibor Chatrný 90. léta
16 000 Kč

Dílo Dalibora Chatrného je neobyčejně otevřené a vycházející z různých podnětů, které vždy
dokázal vnímat a využít po svém. Jeho tvorba
se leckdy pohybovala na rozhraní mezi myšlením přírodovědce a intuicí básníka.
Jeho experimenty souvisely s progresivními
proudy v našem i zahraničním umění. Přiblížil
se několika směrům, ale s žádným úplně nesplynul. Na to byl jeho přístup příliš svobodný.
Vycházel z komplikované analýzy rozličných
myšlenkových sfér. Uvědomoval si, že se mohou
navzájem prorůstat a doplňovat. Jak zákonitosti
platící v přírodních vědách, tak i pravidla platná
v umění. Tím dospěl i k překračování hranic
mezi různými tvůrčími oblastmi, například mezi
exaktním zkoumáním různých druhů energií
a jejich působením a uplatněním ve výtvarném
projevu, mezi přírodními procesy a uměleckou
tvorbou, mezi poezií a její vizuální interpretací.
Kresby s překážkami vznikají od roku 1983
mnohanásobným opakováním tužkových čar
narážejících na skutečné předměty rozmístěné
v ploše listu nebo prostoru. Vrcholem těchto
kreseb je jejich přesunutí od přesně daných
zafixovaných těles k body artu, happeningu
či akční malbě, tak jak můžeme vidět i u nabízeného díla. V těchto momentech se tvorba
Dalibora Chatrného formálně blíží estetice
Adrieny Šimotové.
Formálně a technicky rozmanitá díla Dalibora
Chatrného lze chápat i jako vizuální analogie
přírodních sil a zákonitostí.

záznam vzniku kresby
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AUKČNÍ ŘÁD AUKČNÍ SÍNĚ
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553

I. Úvodní ustanovení
1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ,
spol. s r.o. formou aukcí.
2. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním
a v souladu s právními normami České republiky.
3. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně.
4. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno,
IČO 60715 553.
5. Konání aukce oznamuje aukční síň dle svého uvážení způsobem obvyklým, například v aukčním katalogu, ve sdělovacích prostředcích apod.
6. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.

II. Výklad pojmů
Pro účely tohoto aukčního řádu se pod jednotlivými pojmy rozumí následující:
a aukce – forma prodeje uměleckého předmětu, kdy věc je prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu předem neurčeného
počtu zájemců. Vlastnictví k věci přechází na kupujícího zaplacením ceny.
b licitátor – je osoba určená aukční síní k řízení a provádění aukce, činí jménem aukční síně všechny úkony s tím spojené,
zejména zahajuje a řídí aukci, organizuje podávání nabídek zájemců o koupi a uděluje tzv. příklep, tj. ukončení podávání
nabídek a potvrzení nejvyšší podané nabídky,
c zájemce o provedení aukce – právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s aukční síní písemnou smlouvu o provedení
prodeje konkrétního předmětu formou aukce, může to být též aukční síň,
d účastník aukce – právnická nebo fyzická osoba, oprávněná účastnit se aukce. Účastníkem aukce může být pouze
klient aukční síně, nesmí být vlastníkem věci ani osobou jednající ve prospěch koupi pro vlastníka. Účastníkem aukce
může být pouze osoba plně právně způsobilá, starší 18 let, dodržující aukční řád, pravidla a zvyklosti slušného a vhodného chování na aukci a osoba, která nezmařila dřívější aukce aukční síně, resp. společnosti 1. ART CONSULTING
BRNO CZ, spol. s r.o. Není přípustné dražit za osoby uvedené výše. Účastníci aukce prokazují svoji totožnost platnými
průkazy totožnosti (například osobní/občanský/ průkaz, pas) a jednají-li v zastoupení, předávají aukční síní plnou moc
opravňující k zastupování na aukci jiným klientem aukční síně. Podmínkou účasti na aukci může být též složení dražební
jistiny, byla-li aukční síní požadována. Účastník aukce obdrží od aukční síně číselné označení, pod kterým se zúčastní
aukce. Po dohodě s aukční síní se může klient zúčastnit aukce po telefonu za podmínky udělení plné moci aukční síni
pro tento způsob aukce. Při tomto způsobu aukce musí aukční síň postupovat maximálně výhodně pro účastníka aukce.
e aukční jistina – není vyžadována
f aukční katalog – seznam předmětů, které budou v konkrétní aukci nabízeny klientům aukční síně k prodeji. Katalog
je uveřejněn na webových stránkách aukční síně www.acb.cz.
g vydražitel – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. příklepem. Po zaplacení ceny se stává vlastníkem věci.
h klienti aukční síně – zájemci o koupi uměleckých děl formou aukcí pořádaných aukční síní, které zaregistruje aukční
síň. Na registraci není právní nárok a je zcela v kompetenci aukční síně, která může žádost o registraci odmítnout bez
udání důvodů. Klienty aukční síně mohou být právnické nebo fyzické osoby (starší 18 let), které prokáží zákonným způsobem svoji totožnost (například výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, pas). Poruší-li klient aukční síně tento
aukční řád, může být aukční síní bez dalšího jeho registrace zrušena, o čemž bude aukční síní prokazatelným způsobem
vyrozuměn.

III. Organizace aukce
1 Předměty zařazené do aukce budou vystaveny v den konání aukce za účelem umožnění jejich prohlídky. Místo: Praha
1, Topičův salon, 1. patro. Zájemci o prohlídku vystavených předmětů jsou povinni respektovat opatření aukční síně
k zajištění ochrany vystavených předmětů. Za prohlídku předmětů určených k prodeji v aukci se neplatí.
2 Přístup na aukci mají pouze klienti aukční síně, pracovníci aukční síně, další osoby pouze se souhlasem aukční síně,
jinak aukce není veřejná. V průběhu aukce nelze pořizovat fotografie, filmy ani žádné jiné záznamy bez souhlasu aukční síně.
3 Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce.
4 Aukce je zahajována zástupcem aukční síně, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního
řádu a oznámit z toho vyplývající pokyny k organizaci aukce.
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5 Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor. Vždy musí být nezaměnitelně označen předmět aukce (prodeje), zpravidla alespoň odkazem na katalog. Licitátor oznámí tzv. nejnižší podání, což je cena (částka), za kterou je možno věc
koupit v případě, že nebyla stanovena rezervní cena, tj. minimální požadovaná cena majitele předmětu. Pokud rezervní
cena stanovena byla, a příhozy učiněné na sále nedosáhly její výše, prohlásí licitátor předmět za neprodaný. Neprojevíli žádný z klientů aukční síně o koupi zájem, licitátor aukci předmětu ukončí slovy „neprodáno či položka zůstává“.
Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí aukční síně.
6 Zájemci o koupi věci činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně
zvednutím čísla současně s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem.
7 Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí
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 alespoň 500.000 Kč, ale méně než 5.000.000 Kč
f 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč
g 250.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 Kč a více
8 O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
9 Neučiní-li žádný účastník aukce vyšší nabídku, zopakuje licitátor výši poslední nabídnuté částky spolu se slovy …poprvé,…podruhé,… potřetí pro číslo… a úderem kladívka aukci ukončí s tím, že účastník aukce s poslední nabídkou má právo
za tuto částku věc koupit (k částce se připočítává aukční poplatek). Podanými nabídkami v aukci (příhozy) jsou účastníci vázáni, což znamená neodvolatelnou nabídku za danou částku věc koupit. Cenu dosaženou v aukci nelze snížit.
10 Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce řeší s konečnou platností aukční dům v duchu
zásad poctivého obchodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být
uplatněny přímo v aukčním sále viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží.

IV. Způsob placení
1 Vydražitel je povinen zaplatit částku, za kterou věc vydražil, včetně aukční přirážky, pokud možno do skončení aukce;
nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce. Platbu je možno provést:
a v hotovosti na místě dražby nebo v kanceláři dražebníka, nebo
b na bankovní účet účet dražebníka, číslo účtu: 27-0461150247/0100.
Platební karty nejsou akceptovány.
2 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. Vlastnické právo k vydraženému předmětu přechází zaplacením ceny vydraženého předmětu spolu s aukčním poplatkem ve lhůtách dle aukčního řádu.

V. Ostatní
1 Vydražitel je povinen převzít zaplacenou věc získanou aukcí nejpozději do dvaceti dvou pracovních dnů po aukci, nedohodne-li se s aukční síní jinak.
2 Aukční síň zajišťuje dopravu věcí získaných aukcí pouze po dohodě s vydražitelem. Aukční síň zajišťuje pouze zabalení
věci obvyklé pro předání věci, nikoliv speciální balení, například pro dopravu.
3 Reklamace na věci získané v aukci se řídí právními normami České republiky. V aukčním katalogu je uveden pouze
jejich vizuální popis a ostatní údaje jsou uváděny dle nejlepšího vědomí a svědomí aukční síně s cílem maximálně
objektivně informovat zájemce o koupi.
4 Aukční síň vydá vydražiteli po zaplacení daňový doklad o zaplacení a na přání písemné potvrzení o nabytí věci z aukce.
5 Předměty podléhající režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích
předpisů a zákona č. 71/1997 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích
předpisů, musí být takto označeny ve všech dokumentech aukce, zejména v katalogu, musí být oznámeny při vyvolání
věci a v potvrzení o nabytí věci pro vydražitele.
6 Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky.
1. ART CONSULTING Brno CZ, s.r.o.
Jiří Rybář, jednatel
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AUCTION ORDER
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. Registered Office at Lerchova 299/7, 602 00 Brno,
Co. Reg. No. 60715553

I. Introductory Provisions
1
2
3
4
5
6

These Auction Rules have been issued to organise the sale of art works by the Auction House 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol.
s.r.o. through auctions.
Auctions held pursuant to these Auction Rules are organised according to international customs in art and in accordance with
the legal rules of the Czech Republic.
Auction House customers and other persons approved by the Auction House may only take part in auctions.
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s.r.o., Registered Office at Lerchova 299/7, 602 00 Brno, Co. Reg. No. 60715 553 shall be deemed
the Auction House.
Auctions are announced by the Auction House upon its discretion, in a usual manner, e.g. in the auction catalogue, mass media, etc.
These Auction Rules shall be binding upon all persons concerned and persons undertake to observe them by taking part in the auction.

II. Interpretation of Terms
For purposes of these Auction Rules, the Terms shall have the following meaning:
a auction – form of sale of a work of art with the item being sold at the highest bid of potential buyers the number of which is not
known in advance. The item ownership passes onto the buyer upon payment of the price.
b auctioneer – a person appointed by the Auction House to be in charge of the auction process, take all acts connected therewith
on behalf of the Auction House, in particular he/she starts the auction and is in charge of it, organises the submission of bids of
potential buyers and "knocks down", i.e. finishes the submission of bids and confirms the highest bids,
c client – a legal entity or an individual concluding with the Auction House a written contract of selling an item through auction; it may
also include the Auction House
d auction participant – a legal entity or an individual authorised to take part in the auction. An Auction Participant may only include
an Auction House customer; he/she/it must not be the item owner or a person acting in favour of buying for the benefit of the owner.
An Auction Participant may only include a person fully legally competent, over 18 years of age, observing the Auction Rules, regulations and customs of good and appropriate behaviour at the auction and a person that has not foiled previous auctions of the Auction
House or 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s.r.o. It is not allowed to auction on behalf of persons mentioned above. Auction
Participants identify themselves by valid identity cards (e.g. certificate of identity/identity book/passport) and if acting on behalf,
they provide the Auction House with a power of attorney authorising to represent any other Auction House customer at the auction.
The condition to take part in the auction may include paying the auction principal if required by the Auction House. The Auction
House shall give the Auction Participant a number under which he/she/it shall take part in the auction. Following an agreement with
the Auction House, the Auction House customer may take part in the auction via phone provided the Auction House has been delivered a power of attorney for this type of auction. At this type of auction the Auction House must proceed as much advantageously
for the Auction Participant as possible.
e auction principal – an amount the Auction House collects in advance from the auction potential buyer (Auction Participant).
The Auction Principal amount must be set in advance by the Auction House – when the auction is published and it must also be
mentioned in the auction catalogue. The Auction Principal always applies to a specific item of the auction and does not exceed 100%
of the item's minimum bid. The Auction Principal may be settled in cash up to EUR 15,000 or remitted to the Auction House account
No. 27-0461150247/0100. The Auction Principal is included in the price of the item obtained in the auction; otherwise, it shall be
returned to the Auction Participant (depositor) in cash or transferred to an account specified by the Auction Participant (depositor)
within two business days after the auction date at the latest. The Auction House shall confirm the Principal payment.
f auction catalogue – a list of items that shall be offered to Auction House customers for sale in a specific auction. The Catalogue
always includes information on the place, time and conditions of the auction and taking part in it. The Catalogue is usually in a printed
form and can also be found at the Auction House address www.acb.cz.
g successful bidder – an Auction Participant that has submitted the highest bid confirmed in the auction publicly by the Auctioneer
by the so-called knock-down. He/she/it becomes the owner of the given item after paying the price thereof.
h auction house customers – potential buyers of works of art through auctions organised by the Auction House that are registered
by the Auction House. There is no legal claim for registration; registration lies within the Auction House's full authority and the
Auction House may reject the registration request without stating reasons therefore. Auction House Customers may include legal
entities or individuals (over 18 years of age) that provide lawful identification of themselves (e.g. Companies Register abstract, identity
card and passport). Should the Auction House Customer infringe these Auction Rules, the Auction House may without further notice
cancel his/her/its registration, of which he/she/it shall demonstrably be notified by the Auction House.

III. Auction Organisation
1

Items included in the auction shall be exhibited for at least 5 days in order to be seen. The place and time of exhibiting the items
for the auction is published in the Catalogue or in any other appropriate manner. Items that cannot be exhibited as usual due to their
weight, dimensions or state shall be shown in a photo and the Auction House shall enable inspection thereof after agreement with
the potential buyer. Those that want to see the exhibited items shall be obliged to respect the Auction House measures to provide
protection of the exhibited items. Seeing the items to be sold in the auction is free of charge.
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2 The auction may only be joined by Auction House Customers and Auction House workers; other persons are allowed to take part only
after being approved by the Auction House; the auction is not open to public. No photos, films or other records are allowed during
the auction without the consent of the Auction House.
3 Auction Participants shall be obliged to follow instructions of the organisers and not to disturb the auction in any way.
4 The auction is started by the Auction House representative who may inform that some Catalogue information has changed, announce
changes and correction of the Auction Rules and notify of instructions for the auction organisation arising therefrom.
5 The Auctioneer shall be in charge of the auction of individual items. The subject of the auction (sale) must always be clearly marked,
usually at least by providing reference to the Catalogue. The Auctioneer shall announce the so-called starting bid, which is a price
(amount) for which the item may be bought. Should no Auction House Customer be interested in buying the item, the auction of the
given item is ended by the Auctioneer by saying "not sold or the item stays on". The item may be included in an auction several times
as decided by the Auction House.
6 After the Auctioneer announces (calls) the item amount, potential buyers of the item bid by raising the auction number or raising
the auction number along with the bid that must always be higher than the previous amount called by the Auctioneer.
7 Increments, i.e. the smallest amounts possible by which the price offered by the Auctioneer is increased, are as follows
a CZK 10,000 if the current auction price is at least CZK 100,000 but less than CZK 500,000
b CZK 50,000 if the current auction price is CZK 500,000 and more.
c CZK 100,000 if the current auction price is CZK 5,000,000 and more.
d CZK 250,000 if the current auction price is CZK 10,000,000 and more.
8 The increments orders shall be decided on by a person that is in charge of the auction.
9 Should no Auction Participant bid a higher price, the Auctioneer shall repeat the amount of the last bid with the words…first time,…
second time,… third time for the number… and ends the auction by knocking down with the Auction Participant with the final bid
being authorised to buy the item at that amount (the so-called Auctioneer's commission is added to the amount). Participants shall
be bound by their bids in the auction (increments), which means an irrevocable bid to buy the item at the given amount. The price
achieved in the auction cannot be reduced.
10 Any objections, protests or comments to the auction process shall definitely be handled by the Auction House pursuant to fair dealing principles and international auction practice. Any objections, protests, comments or notices must be announced directly in the
Auction House in a visible and loud manner, otherwise they are not considered.

IV. Payment Method
1

The successful bidder is obliged to pay the final price, including the auction fee, immediately after the bidding but no later than ten
days after the auction date. Type of payments:
a in cash at place of the auction or at the auction house office, or
b by account transfer to the auction house account No.: 27-0461150247/0100.
2 Credit cards are not accepted.
3 To the buyer are charged the auctioned price and the auction fee.
hammer price
the amount of auction fee
to 1 000 000 CZK
20 %
to 1 000 001 to 10 000 000 CZK
18 %
up to 10 000 001 CZK
16 %
12 These commissions are final and include 21% VAT and also 4% copyright fee. The ownership right to the auctioned item passes
by paying the price of the auctioned item together with the auction fee within the deadlines according to the Auction Rules.

V. Other Provisions
1

2
3

4
5

6

The Successful Bidder shall be obliged to take over the paid item obtained through the auction within twenty-two business days following the auction at the latest unless arranged otherwise with the Auction House. After this period, he/she/it shall be obliged to pay
the storage costs amounting to 0.5% of the paid amount a day, with being authorised to take the item only after meeting those costs.
The Auction House shall provide transport of items obtained through the auction only if arranged so with the Successful Bidder.
The Auction House shall only provide item packing that is usual for the item handover, no special packing, e.g. for transport purposes.
Complaints received at things in the auction shall be governed by rules of the Czech Republic. The Catalogue only includes their visual description, other details are given in compliance with the best knowledge and conscience of the Auction House in order to inform
the potential buyer as much impartially as possible.
After payment is made by the Successful Bidder, the Auction House shall issue a tax document confirming the payment and written
confirmation of acquiring the item through the auction for the Successful Bidder.
Items subject to Act No. 20/1987 Coll. on the state monument preservation as amended and as amended by implementing regulations
and Act No. 71/1997 Coll. on the sale and export of cultural-value items as amended and as amended by implementing regulations
must be marked so in all auction documents, especially in the Catalogue, be announced when the item is called and in the confirmation of acquiring the item for the Successful Bidder.
All legal acts according to these Auction Rules shall be governed by the legal rules of the Czech Republic.
1. ART CONSULTING Brno CZ, s.r.o.
Jiří Rybář, Director
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GALERIE JEDLOVÁ
Galerie Jedlová je objektem nabízejícím několik možností využití.
Je vhodný jako školicí středisko pro menší firmy,
hodí se pro pořádání akcí a kurzů, uměleckých výstav a produkcí.
Je také ideálním místem pro ubytování rodin či přátelských
skupin pro volný čas nebo dovolenou s možností relaxace
ve vnitřním bazénu, vířivce a sauně nebo na hřišti.

… POJĎTE SE UBYTOVAT, RELAXOVAT, UČIT SE NOVÉ VĚCI …
… ZPÍVAT, MALOVAT, VYSTAVOVAT, BAVIT SE …
kontakt:
Ing. Hana Rybářová
tel.: +420 605 921 246 | email: rybka022@seznam.cz | www.galeriejedlova.cz
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NEMŮŽETE
SE ZÚČASTNIT
AUKCE NA SÁLE?

DRAŽTE S NÁMI.
ONLINE.

1

Zaregistrujte se na www.livebid.cz.

2 Vaše účast na aukci bude schválena.

3

Procházejte katalog online
a vkládejte limity.

4

Zúčastněte se aukce z počítače,
telefonu nebo tabletu.

Průběh aukce bude
v reálném čase přenášen
do vašeho zařízení.

Budete se tak moci aukce
zúčastnit živě, jako kdybyste
seděl/a přímo v sále.

http://acb.livebid.cz

Live bid.
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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, 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 závislosti na vyvolávací
ceně a další nabídce), 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 dostanou pokyn pro platbu a odbavení 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 byli na
začátku hodně úspěšní, nebudeme pokračovat a ucházet se o dražbu další položky pro vás. Nebo naopak,
pokud vaše dřívější nabídky byly neúspěšné, budeme i nadále dražit za vás pro zbývající položky uvedené
na formuláři.
Pokud jste si sjednali telefonní dražbu, jasně prosím určete telefonní číslo, na kterém jste k zastižení
v době konání prodeje, včetně kódu země. Zavoláme vám ze sálu krátce před započetím dražby předmětné
položky.
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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, IČO: 60715553,
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 21. 6. 2020 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 nabízeny 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 dražebníka, 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:
do výše 1 000 000 Kč
od 1 000 001 do 10 000 000 Kč
nad 10 000 001 Kč

výše aukčního poplatku:
20 %
18 %
16 %

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

Ochrana osobních údajů
Z důvodu plnění některých služeb, o které klienti požádali, může 1. Art Consulting zpřístupnit informace
třetím stranám (např. přepravci). Je zájmem 1. Art Consulting Brno – Praha vyžadovat, aby tyto třetí
strany respektovaly soukromí a důvěrnost informací našich klientů 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 předmětem nahrávání
videa. Telefony, např. telefonní nabídky / hlasové zprávy mohou být rovněž zaznamenány.
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Topičův salon
Národní 9, 110 00 Praha 1
+420 224 232 500
+420 542 214 789
praha@acb.cz
brno@acb.cz

www.acb.cz
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