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Aukční řád
1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ,
s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční
síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o.,
se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553, která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů:
30. 11. 2016 ve 18:30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné
na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. v Topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.
2. Dražební předměty jsou označeny a popsány v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto
dražebního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Společnost zajistí při dražbě vyvolání
předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla.
Za příhozy se přitom považuje:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

500 Kč,	činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč
1 000 Kč,	činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
5 000 Kč,	činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
10 000 Kč,	činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více.
100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více.
250 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
3. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně).
kladívková cena:
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 21 % DPH, tak 4 % autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem
je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři dražebníka,
nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. Platební karty nejsou akceptovány.
4. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
– v yhotoví-li písemnou plnou moc na společnost 1. Art Consulting Brno CZ k zastoupení na dražbě
– určí-li věci, které za něho má 1. AC dražit
– určí-li limit, do kterého za něho 1. AC má přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
– dražit po telefonu lze po písemné dohodě
5. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě „potvrzení
o zaplacení ceny“ v galeriích 1. Art Consulting Praha 1, Národní třída 9, 1. Art Consulting Brno, Malinovského nám.
2, nejpozději do deseti dnů ode dne konání dražby.
6. A
 ukční síň neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě katalogu.

9

10

Auction rules
1. These auction regulations were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by
the salesroom 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. Auctions organised according to these auction regulations are
organised according to international customs v relating art trade and are in compliance with the percepts of law
of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom and with the permission of the
salesroom also to other persons. By the salesroom the company 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s. r.o., Lerchova 299/7,
602 00 Brno, IČO 60715 553 is to be understood. The company 1. Art Consulting Brno CZ, spol. s r. o., Lerchova 299/7,
602 00 Brno, identification number (IČO): 60715553 organises, on request of owners of things offered for public sale,
an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. Praha on November 30, 2016 at 6.30 p. m. These
auction regulations are compulsory for all the persons participating in the auction, and by participating the persons are committing to upholding them. The complete set of auction regulations is available at the exhibition of the
offered artworks in the office of the company 1. ART CONSULTING BRNO in Topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.
2.	Things offered for sale are marked and described in the auction catalogue; this catalogue is an integral part of
this Auction Notice. All works of art will be sold at auction in accordance with numbers presented in the catalogue.
The company will assure that all works of art will be sold at a public outcry under their numbers. After the opening
of bidding, the bidders can bid up in such a way that they rise their bidding numbers.
Individual bids are as follows:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

500 CZK,	if the momentary auction price is lower than 10,000 CZK
1,000 CZK,	if the momentary auction price is at least 10,000 CZK, but not more than 50,000 CZK
5,000 CZK, if the momentary auction price is at least 50,000 CZK, but not more than 100,000 CZK
10,000 CZK,	if the momentary auction price is at least 100,000 CZK, but not more than 500,000 CZK
50,000 CZK,	if the momentary auction price is at least 500,000 CZK, but not more than 5.000,000 CZK
100.000 CZK, if the momentary auction price is at least 5.000.000 CZK and more
250.000 CZK, if the momentary auction price is at least 10.000.000 CZK and more

The sequence of bids is controlled by the person organising this auction (auctioneer).
3. T he successful bidder is obliged to pay the final price immediately after bidding, but no later than at the end of
the auction. To the buyer are charged the auctioned price and the auction fee (structured).
hammer price:
to 1 000 000 CZK
to 1 000 001 to 10 000 000 CZK
over 10 000 001 CZK

the amount of auction fee:
20%
18%
16%

	These commissions are final and include 21% VAT, and max. 4% of copyright fees. After the agreement with the auctioneer, it is possible to do whole payment by transfer to our bank account or in cash in our office, but within 10 days
after the end of auction at the latest, unless otherwise agreed. Credit cards are not accepted.
4. The bidder can participate in this public sale also in absentia provided that:
– he/she will prepare a Power of Attorney for the firm 1st Art Consulting Brno to represent him/her in this auction
– he/she will define things to be auctioned for him/her by the 1st AC company
– he/she will set up the upper limit of bidding for each item required
– basing on a written agreement, the bidder can also participate in the auction by‑phone
5. Sold works of art will be handed over to bidder immediately after the payment in the auction hall or on the base of
a „Confirmation about the payment of auction price“ in galleries of the firm 1st Art Consulting in Prague 1, Národní
třída 9 or 1st Art Consulting in Brno, Malinovského nám. 2 within 10 days after the auction at the latest.
6. A
 uction company are not responsible for print mistakes and colour anomaly in the catalogue.
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post-war & contemporary ART

Bělocvětov Andrej
(1923–1997)

Kubistický portrét Josefa Sudka
1953
vaječná tempera, malířská lepenka
35,5 × 25 cm
LN 53 Bělocvětov
vyvolávací cena: 480 000 Kč

provenience:
z majetku rodiny autora

Andrej Bělocvětov celý život žil a tvořil v Praze. Znal se s klíčovými osobnostmi kultury své doby,
včetně členů Umělecké besedy, s kolegy ze Skupiny Máj i celou řadou uznávaných hudebníků
a teoretiků hudby, ale zvláštní roli v jeho životě sehrál celoživotní přítel fotograf Josef Sudek. Už za
protektorátu A. Bělocvětov vystavoval jako host Umělecké besedy, v padesátých letech měl blízko
k surrealistům a na první výstavě Skupiny Máj v Obecním domě vystavoval ze všech největší kolekci
výtvarných děl. Asi nejvýznamější výstavní prezentace za jeho života proběhla v roce 1978 v Národní
galerii, kde byla vystavena pozůstalost Josefa Sudka. Bělocvětov zde byl spolu s Františkem Tichým
zastoupen nejsilněji. Kromě své rodiny a dětí ze sousedství portrétoval i některé své přátele. Snad
nejčastěji portrétoval Josefa Sudka, který bydlel hned přes ulici o pár metrů dál. Maloval a kreslil také
své kamarády ze Skupiny Máj, společné známé z okruhu Josefa Sudka, ale také sousedku sochařku Hanu Wichterlovou, v jejíž zahradě pod Petřínem Josef Sudek často fotil. Dlouholeté přátelství
s Josefem Sudkem s sebou nevyhnutelně přinášelo i celou řadu vzájemných inspirací. Na přelomu
padesátých a šedesátých let určuje Bělocvětovovu tvorbu nová dvojice stylů: na jedné straně
pokračoval v klasicismu, k němuž můžeme přiřadit konstrukce odvozené z kubismu a na straně
druhé se ponořuje do světa informelu.
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Kotík Jan
(1916–2002)

Moderní doba
1951
olej, plátno
38,5 × 46,5 cm
sign. LD J. Kotík
vyvolávací cena: 55 000 Kč

Na jednu stranu měl Jan Kotík díky svému otci, činnému umělci Pravoslavu Kotíkovi, připravené
vhodné podmínky pro vstup do světa umění, na druhou stranu patřil ke generaci, na níž čekala
doba politických a společenských zvratů, které s sebou přineslo 20. století.
Roku 1952 kvůli stykům se skupinou surrealistů okolo Karla Teigeho vyšetřován tajnou policií. První
tři ročníky byl redaktorem časopisu Tvar. Za pozornost stojí například Údobí zraku otištěné v Tvaru
r. 1957. Ve stejném roce proběhla v galerii Československý spisovatel jeho samostatná výstava. O rok
později se účastnil světové výstavy Expo 58 v Bruselu. Po vpádu ruských vojsk 1968 využil stipendijní
pobyt DAAD a zůstal se svou ženou v západním Berlíně, kde prožil zkušenost národnostního outsidera mezi německými umělci. Pohyb a transdisciplinarita ho přivedly k explorativnímu přístupu
k umění. Zaujal postavení vizuálního výzkumníka, které je nejlépe čitelné v podobě konceptuálních
experimentů ze 70. let. Z malby přecházel do objektů, které v pozdější době i rozkládal. V závěru
tvorby dospěl až do formy tvarové redukce.
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Tikal Václav
(1906–1965)

Dveře
1958
olej, lepenka
34,5 × 25 cm
sign. PD Tikal 58
vyvolávací cena: 85 000 Kč

Specifický styl Václava Tikala, který nezapře sepjetí se surrealismem, byl zpočátku inspirován stylem
Salvadora Dalího. Postup, který využívali mnozí surrealisté, vnášel do Tikalovy často precizně vycizelované tvorby prvek náhody. Postupně si ale nalézá vlastní cestu své tvorby.
Václav Tikal studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1945–47 se účastnil akcí
Skupiny Ra. V roce 1951 se podílel na surrealistických skupinových sbornících Znamení zvěrokruhu,
v letech 1958–62 na pracovních albech Objekt 3-5.
Samostatně vystavoval v r. 1945 ve Fantových závodech v Praze, v r. 1958 v Galerii Čs. spisovatele v Praze, v r. 1965 v Klubu přátel výtvarného umění v Ústí nad Orlicí a v Krajské galerii v Hradci
Králové. Posmrtná výstava byla uspořádána v r. 1966 v brněnském Domě pánů z Kunštátu a v r. 1967
v Mánesu v Praze. Účastnil se mnoha domácích i zahraničních výstav českého surrealismu.

20

21

first open

4

post-war & contemporary ART

Kolář Jiří
(1914–2002)

Neviňátka
60. léta 20. stol.
asambláž, koláž, deska
95 × 46,5 cm
sign. na rubu Jiří Kolář
vyvolávací cena: 150 000 Kč

V časných šedesátých letech Jiří Kolář začal poprvé experimentovat se specifickým druhem koláže,
kterou pojmenoval „chiasmáž“ a jejímž byl zároveň vynálezcem. Z technického hlediska je to technika, která pracuje s útržky potištěných papírů, roztrhaných na malé části a nalepených na podložku
ve všech směrech jako „chiasmata“, což z latiny přeloženo, znamená překřížení. Kolář tak vytvářel
úžasné labyrinty z textů (používal různé jazyky od hebrejštiny přes latinu po francouzštinu) prokládané vizuálními fragmenty, které ho fascinovaly. Jak sám ve svém Slovníku metod uvádí: „chiasmáž
mne naučila hledět na sebe a svět z tisíce a jednoho úhlu. Přinutila mne počítat s tisícem a jednou
zkušeností, s tisícem a jedním osudem atd., tak, že při ujasňování sebe jako při ozřejmování světa
ve všech jeho proměnách jsem schopen si ujasnit, ozřejmit a přijmout v každém vše, co mne kdy
předcházelo a dokonce co mě přesahuje. Chiasmáž svým principem absolutní labyrintnosti mi dala
k dispozici celé dějiny moderního umění jako na talíři.“
Jiří Kolář v letech 1963–1965 vytvářel reliéfní chiasmáže, kde uplatňoval hapticky vystupující starý
podklad předmětu jako myšlenku na dvojí dimenzi, kde všechno obsažené v našich životech
má svou minulost, kterou překrýváme přítomnou zkušeností. Podle Koláře, každý cit či každá myšlenka měla svou druhou tvář. Byl posedlý ukazováním věcí, mlčenlivých svědků, které odolávají slovům. V reliéfních chiasmážích propojil dávná svědectví s vlastními. Proto je nutné Kolářovy kolážové
objekty a experimenty vnímat jako samostatné vizuální básně. Neboť Jiří Kolář byl především básník,
byť vyjadřující se podstatnou část svého života výtvarným uměním.
Jeho celosvětový úspěch potvrzují dvě samostatné výstavy v Guggenheimově muzeu v New Yorku
a trvalé zpřístupnění jeho díla, ať už v pařížském Centre Pompidou nebo v Tate modern v Londýně.
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Istler Josef
(1919–2000)

Abstraktní kompozice
1963
kombinovaná technika, asambláž, olej, laky, deska
33 × 41 cm
sign. PD Istler 63
vyvolávací cena: 40 000 Kč

V šedesátých létech Istler vytváří artistní kombinace iluzivní
vnitřní světelnosti malby a syrovosti vrásčitých povrchových
struktur. Pracuje se šokem drsné hmotné konkretizace malířského objektu.
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Boudník Vladimír
(1924–1968)

Bez názvu
1957
originální grafický list, karton
81 × 58,5 cm
sign. LD V. Boudník 1957
vyvolávací cena: 70 000 Kč

foto: archív Ztichlá klika
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Vladimír Boudník má v kontextu české moderní grafiky poválečného období zakladatelský význam. Tento
nekonformní umělec zasvětil svůj život realizaci humanistické vize „uměním spasit svět“. Vsadil vše na absolutizaci vizuální asociace, kterou apeloval na myšlení lidí. Věřil, že odhalení schopnosti umělecké kreativity
u každého jedince povede k pozitivnějšímu přístupu k životu a k načerpání síl k zásadní přeměně světa.
Tyto ideje formuloval na přelomu čtyřicátých a padesátých let v explosionalismu, uměleckém směru, který
sám vytvořil a jehož byl jediným skutečným realizátorem.
Počátky explosionalismu, jehož zásady sepsal už v roce 1949 v Manifestech explosionalismu, propojovala navzájem jeho literární a výtvarná činnost. Boudník koncipoval řadu dalších manifestů a provolání,
psal básně, kritiky, úvahy a drobné prózy pro vlastní samizdatovou edici Explosionalismus, vedl si deníky
a obsáhlou korespondenci. Výtvarné realizace měly tehdy spíše doprovodný charakter. Proto víc než drobné skici, miniaturní grafiky, dekalky a fotogramy charakterizovaly toto období první poloviny padesátých let
jeho akce v pražských ulicích, při kterých Boudník demonstroval na reáliích oprýskaných zdí „všemocnou
sílu“ umění. Objektem názorných euforických proklamací byli kolemjdoucí, kteří mu ztělesňovali „lidstvo“;
apeloval v nich na potenciál obrazotvornosti a tvůrčích schopností každého člověka, aby se zapojil do tvořivého a tedy pozitivního přetváření lidské společnosti.
Explosionalismus se stal jádrem celé Boudníkovy tvorby; na jeho základě realizoval v následujících osmnácti letech své grafické experimenty. V r. 1954 vytvořil unikátní aktivní grafiku. Podstatou nebyl mechanický otisk, ale spontánní tvůrčí gesto. Emotivní mechanická destrukce matrice za pomoci různých
materiálových fragmentů kovového dílenského odpadu se tak v zásadě stala absolutizací fyzické akce
v tvůrčím procesu. V r. 1957 následoval experiment s technikou monotypu, jejíž gestický potenciál mu,
jakožto grafikovi, umožnil vyjadřovat se malířsky. Strukturální technikou, kterou Boudník objevil v roce 1959,
vytvořil originální verzi „umění v surovém stavu“, později známou pod pojmem texturální malba. Založil ji na
plastickém reliéfu organických tvarů v podobě grafické asambláže. Materiálová struktura grafik tím získala
kvality autonomního sochařského reliéfu. Struktury doplnil Boudník v roce 1965 magnetickými grafikami.
Volný soubor Derealizací z let 1961–1962, který inicioval přítel, básník a výtvarník Jiří Kolář, tvoří barevné
stránky anatomického atlasu, přetištěné matricemi strukturální nebo aktivní grafiky. Výsledný vizuální efekt
grafických soutisků dosáhl Boudník záměrnou konfrontací abstraktních materiálových struktur s realisticky
provedenou anatomií lidského těla.
Principy aktivní grafiky Boudník znovu aktualizoval v lettristických suchých jehlách Dopisů z pol. 60. let, připomínajících Dekrety Jiřího Balcara z let 1959–1960., které často kombinoval s reliéfními strukturami nebo
s monotypem. Jejich sdělnost záměrně znejasňoval převrácením textů při konečném otisku desky. V roce
1965 zrealizoval soubor magnetických grafik, kterými rozšířil výrazové možnosti stávajících struktur. Jejich
reliéf tvořily ocelové špony, které Boudník „organizoval“ v ploše pomocí magnetů do abstraktních shluků.
Posledním experimentem byly symetrické strukturální grafiky na téma variací na Rorschachovy testy
(od 1966), inspirované známou Rorschachovou psychiatrickou metodou principu deseti tabulek, založených na projekci asociací do abstraktních skvrn, která sloužila k odborné expertize. Princip symetrie
Boudník využil přeložením matrice podél středové osy. Nepravidelné skvrny, které otiskem vznikly, asociovaly přízračné organické formy hmyzu a živočišného světa.
Boudníkova tvorba se uzavřela předčasně jeho smrtí v roce 1968. Myšlenkovou a tvůrčí originalitou se však
Boudník stal natolik klíčovou figurou, že nasměroval jednu z cest české poválečné abstrakce.
Hana Larvová
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Boudník Vladimír
(1924–1968)

Bez názvu
1962
monotyp, karton
33,5 × 21 cm
sign. LD V. Boudník 15. 9. 62
vyvolávací cena: 39 000 Kč
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Boudník Vladimír
(1924–1968)

Bez názvu
1963
kombinovaná grafická technika, monotyp,
karton
38,5 × 23,4 cm
sign. UD V. Boudník 5. 9. 63
vyvolávací cena: 38 000 Kč
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Istler Josef
(1919–2000)

Bez názvu
1961
kombinovaná technika, olej, monotyp, karton, lepenka
35,3 × 26,6 cm
sign. UD Istler 61
vyvolávací cena: 30 000 Kč

Typické dílo významného autora, který své malířské schopnosti suverénně prokázal již v období
surrealismu, ke kterému se i později hlásil jako ke svému uměleckému směru a jehož vliv je patrný prakticky v celé jeho tvorbě. Po válce se Josef Istler stal členem důležité mezinárodní skupiny
COBRA, vzniklé v Paříži. Na přelomu padesátých a šedesátých let měl blízko k umělcům z okruhu
přátel Mikuláše Medka a Vladimíru Boudníkovi. Informelní tendence, které u nás v tuto dobu vládly
jako neoficiální avantgarda ho samozřejmě též ovlivnily, ale pro informel typicky zemitých obrazů
v tvorbě Josefa Istlera mnoho nenajdeme. Jeho tvorba z této doby, všeobecně poznamenané tristní
temnou paletou většinou stále reprezentuje určitá rafinovanost a barevnost.
Po roce 1968 se tvorba Josefa Istlera již příliš neinovovala.
Přispělo k tomu možná normalizační údobí tvůrčí nesvobody,
ale jistě i to, že umělec ze sebe vynakládal neskonalé úsilí již od
40.let. A v rámci svého psychického směřování a povahového
založení ze sebe vydal zřejmě všechny alternativy, které bylo
možné v jeho duchovním světě nalézt. Těžiště Istlerovy tvorby
leží tedy především ve čtyřicátých, padesátých a šedesátých
letech. V té době Josef Istler nepochybně patřil k výrazným
osobnostem a jeho přínos pro české poválečné umění je nepřehlédnutelný. Dílo Josefa Istlera je dnes zastoupeno v dlouhé
řadě soukromých i státních sbírek nejen v České republice,
ale velmi hojně i v zahraničí (např. Londýn, Paříž, Amsterdam,
Stockholm, či Ženeva).
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Veselý Aleš
(1935)

Stigmatický reliéf
1966
kombinovaná technika, olej, karton
90,5 × 54 cm
sign. UD Aleš Veselý 66, na rubu Aleš Veselý 13.8.1966
vyvolávací cena: 85 000 Kč

Publikováno:
v katalogu výstavy Šedesátá léta, Galerie Žaloudek, str. 15

Jméno Aleše Veselého se dostává do popředí naší výtvarné
scény začátkem šedesátých let, kdy se spolu s odvážným hnutím
představitelů strukturální abstrakce přihlašuje k existenciálnímu
projevu, tedy k jasné opozici vůči tehdejšímu diktátu socialistického realismu. Velmi blízce spolupracuje s Janem Koblasou
se kterým ho pojí obdobně orientovaná názorová blízkost.
Poměrně záhy se jeho dílo vyprofiluje do osobité formy a začíná
se od často nerozeznatelného proudu materiálových struktur
tehdejších informelních umělců lišit. Do jeho díla vstupují prvky
ostnů, špičatých předmětů a trhlin v materiálu, které i přes určitou tvarovou agresivitu v celkovém
kontextu jednotlivých prací propůjčují těmto objektům, či reliéfům často až oltářní symboliku.
Nabízený reliéf je typickým představitelem výmluvné tvorby Aleše Veselého z této doby a navíc
je svým materiálovým provedením ojedinělý a tedy sběratelsky navýsost vzácný. V porovnání s tehdejšími plastikami tohoto autora, které nezřídka působí až brutálně a ponuře převažuje v tomto díle
určité nadpozemské poselství spojené s mystickým klidem.
Dílo bylo opakovaně vystavováno v SRN (Mnichov, Berlín a Kolín na Rýnem) a v Praze na výstavě
Šedesátá léta v Galerii Žaloudek.
36
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Seefried-Matějková Ludmila
(1938)

Vzestup a pád
1969
sádrová plastika, patina
78 × 34 × 30 cm
sign. monogramem LS-M 1969
vyvolávací cena: 50 000 Kč

provenience:
získáno z výstavy autorky
Vystaveno:
na výstavě 2013 v pražském Topičově saloně
reprodukováno:
v katalogu výstavy pod č. 3

Ludmila Seefried Matějková patří k umělcům, kteří svůj výtvarný program po většinu života rozvíjeli
za hranicemi domoviny, konkrétně v sousedním Německu. Dílo Ludmily Seefried Matějkové se zde
doposud připomnělo několika výstavami. V roce 1992 to byla výstava v prostorách Staré radnice
Domu umění města Brna, dále v pražském Mánesu, v Mariánských lázních, v roce 2003 rozsáhlá
přehlídka v Uměleckém centru University Palackého v Olomouci, ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradišti, Diecézním muzeu v Plzni a menšími výstavami v roce 2011 v Českém centru v Praze, ale i retrospektivní výstavou v roce 2013 v Topičově saloně v Praze.
V počátcích své tvorby se snažila uchopit skutečnost abstraktní formou, v čemž ji podporovalo
zaměření sochařského ateliéru J. H. Lonase. Vznikly sádrové plastiky transponující viděnou skutečnost do souboru geometrických forem antropomoforního nebo zoomoforního charakteru, či motivů
ze světa rostlin, které představují důležitý milník její výtvarné cesty. V nich si Matějková ověřila možnosti
a limity abstrahování, stylizaci tvarů a problematiku budování kompozice. Později Matějková směřovala ke stále realističtějšímu jazyku, jak sama říká ke kritickému realismu. Její sochy vycházejí z běžné
reality, jsou transformovanými portréty často konkrétních lidí z autorčina života nebo z berlínských ulic.
38
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Koblasa Jan
(1932)

Nanebevstoupení
1964
kombinovaná technika, olej, tiskařské barvy, tempera, karton, lepenka
100 × 70 cm
sign. PD monogram JK 964
vyvolávací cena: 170 000 Kč

Na počátku šedesátých let, tedy v době nástupu existenciální vlny se začínají profilovat mladí
talentovaní umělci a svoji tvorbou z uniformnosti tehdejšího informelního drásání tmavých materiálů začali velmi rychle vyčnívat. K nejtalentovanějším patřil vedle Mikuláše Medka a Jiřího Balcara
bezesporu Jan Koblasa. Jeho dílo bylo od počátku poznamenáno energií, chutí hledat vlastní cestu
a hlavně pak neklamnými známkami toho, že ji našel. Jeho tvorba byla vždy determinována velkou
mírou autenticity i intelektuálního obsahu. Jan Koblasa vkládal do svých děl silný meditativní náboj
a vysoká estetická kvalita (což je míněno v tom nejlepším slova smyslu) jeho prací se vždy snoubila
s určitou, někdy až naléhavou výzvou k dialogu s divákem. Autor již od svých počátku tvořil opravdu
nezaměnitelně a jeho ranná díla s vypalovaného dřeva, či řada vynikajících monotypů ze stejného
období svědčí o mimořádném talentu a uměleckých schopnostech.
V případě nabízeného obrazu se jedná o výjimečně zdařilé dílo z pravděpodobně nejplodnější
etapy Koblasovy kariéry. Silně abstrahovaná forma jakési postavy levitující v prostoru plochy obrazu
se k názvu díla nechá snadno přiřadit. Velice atraktivní (ne)barevnost obrazu i přínosně zredukovaný
obsah plochy působí v kontrastu k tehdy běžně temným obrazům informelní vlny výjimečně, téměř
skutečně až nadpozemsky čistě.
Jedná se o výjimečně kvalitní dílo s vysokým sběratelským potencionálem, které reprezentuje
dílo Jana Koblasy období šedesátých let v tom nejlepším světle. Obraz byl mnohokrát vystavován
v Německu (Kleine Galerie, Galerie Christoph Dürr) a naposledy v Praze na výstavě Šedesátá léta
v Galerii Žaloudek. Publikovano v katalogu výstavy na straně 10.
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Bělocvětov
Andrej
(1923–1997)

Matka s dítětem
60. léta 20. stol.
litá technika, karton
89,5 × 45,5 cm
sign. na rubu Bělocvětov
vyvolávací cena: 250 000 Kč

provenience:
z majetku rodiny autora

Na přelomu padesátých a šedesátých let
se Andrej Bělocvětov připojil k mohutné vlně
informelu v Čechách. V jeho cestě ke gestické malbě ho nasměrovali jak Jackson Pollock
se svým drippingem, při němž nanášel barvu
litím z plechovky přímo na rozprostřené plátno, tak i Willem de Kooning se svou expresivně gestickou a přitom figurální a koloristickou
malbou. U jeho obrazů v duchu informelu
ze šedesátých let je někdy obtížné odhalit
jejich skrytou předmětnost a správně „přečíst“
zobrazené motivy. Dalo by se konstatovat,
že jeho obraz je vždy zároveň i rébusem.
Bělocvětov tak navazuje na arcimboldovskou a dalíovskou mnohoznačnost formy, jde
ale v podstatě ještě dál – můžeme se totiž
domnívat, že si s divákem i rád pohrává.
42
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Sion Zbyšek
(1937)

Medúza
1966–1967
olej, email, acronex, sololit
120 × 90 cm
sign. na rubu na štítku Zbyšek Sion, Z. Sion
na rubu autorský štítek s popisem díla a štítky výstav
vyvolávací cena: 290 000 Kč

provenience:
význačná sbírka Praha
Vystaveno a reprodukováno:
I Premio Liganno, Bienal Internacional 1968, kat. č. 152
Zbyšek Sion – Obrazy 1958–1996, Galerie Rudolfinum, 1996, kat. č. 54

44

45

Sionova tvorba po roce 1963 se vracela k tradičnějším technikám, jeho obrazy jsou olejomalby, i když
kombinované s emailem. V obrazech se začala objevovat figura. Díla byla naplněna moralistní symbolikou
a emotivní naléhavostí. Výjevy se často dostávaly až na pomezí sarkasticky dramatických konfliktů. Sionův
svět byl sice reakcí na pocity žité v obyčejném světě, ale zároveň jej překračoval do surreálných oblastí.
Od poloviny šedesátých se o Sionovi začalo hovořit jako o významném představiteli imaginativního či fantaskního umění. Jeho apokalyptické společenské vize v podobě amorfních bestií a monster nechyběly
na důležitých výstavách této v Čechách velmi silné tendence (cyklus s názvem Apokalyptická kobylka,
Góg a Magóg, 1966, Hlava Medúsy, 1966).
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Kmentová Eva
(1928–1980)

Svatá hlava I. (Bůh otec)
1967
cínová plastika
v. 32 cm (64 cm s podstavcem)
sign. na podstavci Eva Kmentová
vyvolávací cena: 75 000 Kč

provenience:
soukromá sbírka Praha
reprodukováno:
Ludmila Vachtová – Teď – Práce Eva Kmentové, str. 170, obr. č. 192, Arbor vitae, 2006

Eva Kmentová se přesvědčila o tom, že pokud funguje sebekázeň výběru, je možno udělat sochu
ze všeho a o všem. Zakázané materiály a tabuizovaná témata neexistují. Rozdíl mezi progresivní
abstrakcí a zpátečnickou figurativností neobstojí jako kvalitativní měřítko. Umění, produkt svobodné
vůle, je polymorfní a pluralistické. Alberto Giacometti a Anthony Caro se nevylučují a nepřekážejí si.
Podstatou sochařství je tělesnost v procesu somatických setkávání a základní jednotkou vzrušení
je dotek, pomíjivý, nebarevný, uchovatelný jen ve vzpomínce. Než Eva Kmentová našla pro doteky
tvar, naložila řadu hlav opatřených jen sumárním detailem úst a očí. Když je odlila do cínu, nemusela ani vysvětlovat, že jde o rituál rozloučení s modelováním pevného statuárního objektu. Socha
vystoupila ze svých hranic, zatoužila stát se procesem a stavem. Eva drásala, hladila a mnula, kultivovala hmat. V posedlosti výtvarnou tělesností byla mezi tehdejší českou sochařskou obcí dočista
sama. Na Západě by byla našla hodně hedonistických spřízněnců, kteří o ní ale nevěděli. Eva vědomě překročila území sochařství, aniž je zrušila.
Nabízené dílo bylo mnohokráte vystavováno doma i v zahraničí.
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Ovčáček Eduard
(1933)

Bez názvu
1966
asambláž, propalované dřevo, dřevěná deska
122 × 80 cm
sign. na rubu Eduard Ovčáček 1966
vyvolávací cena: 180 000 Kč

vystaveno:
Eduard Ovčáček na Ostravsku, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 6. 2. – 24. 3. 2001
reprodukováno:
v katalogu výstavy, č. 36

Eduard Ovčáček patří k určujícím osobnostem československé výtvarné kultury. Ještě jako student
bratislavské Vysoké školy výtvarných umění byl jedním z iniciátorů neoficiálních ateliérových výstav
– Konfrontácií, na nichž byla prezentována oficiálně tehdy ještě nepublikovatelná abstraktní díla.
Zároveň navázal kontakty s protagonisty pražských Konfrontací, především s Vladimírem Boudníkem.
V první polovině 60. let patřil jako sochař, grafik a kolážista k průkopníkům informelu v Bratislavě.
Formoval grafémy propalované struktury svých dřevěných plastik a stejně jedinečných propalovaných koláží, nebo je vtiskoval do materiálových grafických matric.
Po návratu do Ostravy se výrazně podílel na aktivitě Klubu konkrétistů, který představoval nejširší
platformu „nové citlivosti” na našem území.
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Smetana Jan
(1918–1998)

Skleník v botanické
zahradě
1974
olej, sololit
50 × 69 cm
sign. LD Smetana 74
na rubu popis díla autorem
vyvolávací cena: 60 000 Kč

provenience:
významná galerie současného umění
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Novák Vladimír
(1947)

Lesní tůň
1968
olej, plátno
80 × 99 cm
sign. na rubu V. Novák 1968
na rubu název díla autorem
vyvolávací cena: 85 000 Kč

provenience:
získáno z ateliéru autora

Vladimír Novák je jedna z žijících legend českého moderního umění. Rozměrná expresivně barevná
plátna výtvarníka zobrazují smyšlené krajiny a prostory, v symbolické formě zachycují nejistoty lidstva.
Novákova generace postupně vytvořila svůj vlastní kolektivní estetický kód, zdůrazňující úlohu metaforického sdělení, které v zašifrované formě skrývalo etické hodnocení společnosti. Novák se řadí
mezi ty, kteří nejdůsledněji naplňovali program své generace. Jeho vidění obrazu je monumentální
a celá jeho práce se koncentruje na téma vratkosti lidské identity v moderní společnosti. Toto téma
rozvíjí pomocí originálního uměleckého stylu, jehož základním kamenem je volně se pohybující
fragment – například torzo figury nebo jiného přírodního tvaru – vržený do nedefinovaného prostoru. Nahromadění takových fragmentů často navozuje pocit nejistoty, muk a strachu, ale je také
metodou pro hledání zřejmé pravdy. Jakoby se rámec kresby a zdánlivě nezávislý nános barev
stal ilustrací skeptického způsobu myšlení. Tvrdohlavý boj s tímto tématem přinesl ovoce v podobě
úspěchu v malování.
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Šimotová Adriena
(1926–2014)

Bílá noc
1971
akryl, tempera, sololit
171 × 172 cm
sign. PD A. Šimotová 71
vyvolávací cena: 1 500 000 Kč

provenience:
významná galerie současného umění Praha
reprodukováno:
monografie Adriena Šimotová, MU Olomouc, NG Praha, 2007, str. 42, popis str. 301

Adriena Šimotová je jedním z mála českých umělců, jejichž tvorba je součástí stálé sbírky Centre
Georges Pompidou, evropské Mekky moderního umění. V roce 1991 dokonce dostala vyznamenání Řádu za literaturu a umění od francouzského ministra kultury. Po revoluci se dočkala ocenění
i doma, když v roce 1997 převzala z rukou tehdejšího prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy.
Roku 2005 obdržela i Cenu ministerstva kultury.
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Slavík Otakar
(1931–2010)

Oranžová kompozice (Oranžový provazolezec)
1979
olej, plátno
70 × 60 cm
sign. na rubu Slavík 79
vyvolávací cena: 120 000 Kč

provenience:
z majetku význačného českého filozofa a teoretika umění (Praha)

Celá Slavíkova malířská tvorba se v podstatě konstituuje na dvou základních pilířích, na barvě
a figuře. Tím navazuje na tradici moderní malby, speciálně její koloristickou linii, v níž pro Slavíka hlavní roli sehrávali v evropském prostoru P. Bonnard a H. Matisse,
v českém umění pak J. Preisler nebo J. Prucha.
Specifickým a neortodoxním způsobem se Slavík vztahuje
k problému „figuralismu”. V době, která začíná figuru prožívat
a promýšlet v nových možnostech, dospívá k osobitému pojetí
figury, které nevychází z příběhu, z nasazení postavy do kritických pozic, jak předpokládaly kupř. la figuration narrative
nebo pop-art, není ale ani úplným popřením příběhu, jak
dokládají Slavíkovy silně tematizované obrazy tanečnic, kulisáků nebo provazolezců.
„Figuru nemaluju. Figura musí vzniknout během procesu
malování”, říká Slavík.
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Kubíček Jánuš
(1921–1993)

Vzpomínka na petrolejovou lampu
1981–1982
olejová tempera, plátno
140 × 80 cm
sign. na rubu J. K.
na rubu na blindrámu název a datace autorem, razítko s číslem soupisu DJK 1412
vyvolávací cena: 350 000 Kč

provenience:
významná brněnská sbírka
vystavováno:
Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou (25. 4. – 2. 6. 1991)
Dům umění města Brna (14. 1. – 9. 2. 1992)
Severomoravská galerie výtvarného umění v Ostravě (20. 2. – 22. 3. 1992)
Museum Bochum, SRN (9. 5. – 28. 6. 1992)
Státní galerie výtvarného umění v Chebu (12. 11. – 3. 1. 1993)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (21. 1. – 28. 2. 1993)
Credit Lyonnais Bank Praha (15. 10. – 5. 6. 1998)
Městské muzeum a galerie ve Svitavách (18. 6. – 23. 8 1998)
Galerie Longa, Praha (11. 1. – 28. 1. 2000)
Muzeum Vyškovska (8. 10. – 17. 11. 2013)
publikováno:
Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika,
vydalo Museum Bochum 1992, česko-německý katalog výstav, reprodukce č. 104
Jánuš Kubíček: 1. díl česko-anglicko-francouzské sborníkové monografie, Atlantis 1998,
reprodukce č. 74
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Matal Bohumír
(1922–1988)

Postava
1985
olej, plátno
70 × 35 cm
sign. LD Matal 85, na rubu Matal 85
na rubu název autorem, na blindrámu štítek s potvrzením pravosti díla od PhDr. Františka Dvořáka
z roku 2003
vyvolávací cena: 120 000 Kč

Proces abstrahování jevové podoby skutečnosti prostřednictvím dynamických, geometrizujících
forem sevřených pevnou linií Bohumír Matal vystupňoval až ve stylizovanou, silně reduktivní tvarovou
zkratku. V 60. letech se však od viditelné podoby světa zcela odpoutal a uchýlil se k organickým
explozím barev a emailových struktur, v touze postihnout prostor „před“ nebo „za“ vizuálně postižitelnou skutečností, amorfní matérii světa (např. Prakrajina, Ikarův pád). Vlivem teoretických studií
Jindřicha Chalupeckého a dalších impulzů si Matal zanedlouho uvědomil, že se z jeho obrazů
vytratil člověk a stopa, která po něm v matérii světa zůstává. V roce 1968 Matal zavrhl princip řízené
náhody a vrátil se k řádu, pevně vedené linii, geometrickým formám a promyšlené barevné skladbě, s jejichž pomocí včlenil lidskou postavu do svébytného světa obrazu (cyklus Přítomnost člověka,
Ptačí herci, Pomníky).
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Valter Karel
(1909–2006)

Hrazení
1993
olej, plátno
105 × 116 cm
sign. UD Valter 93, na rubu KV, na blindrámu Valter K.
na rubu na blindrámu popis díla autorem
vyvolávací cena: 110 000 Kč

Život i dílo spojil s krajinou jižních Čech. V rané malířské tvorbě zachycoval její podobu
ve fauvisticko – expresivní barevnosti, od 60. let usiloval o postižení její vnitřní podstaty
pomocí barevných struktur.
„Nehledím na krajinu jako na neproměnlivý celek, sleduji vše, co ji utváří, co je nové,
a hledám vše, co mne jako člověka s přírodou spojuje, co mne vzrušuje a přitahuje.“
Maloval trsy trávy, se svojí pocuchanou kšticí, „to lože prvních lásek“, jak říkával, kamínky, kameny a balvany, větve, haluze a pařezy, staré venkovské ohrady, nerozorané
meze i zbytky remízků. Do jeho kompozic se dostávaly jako verše velké poetické oslavy
přírody.
Nikdy nemaloval jako Josef Šíma nebo Jiří John, k nimž má možná nejblíže. Byl osobitý,
originální. Připravil na šest desítek samostatných výstav a účastnil se mnoha společných výstav.
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Fremund Richard
(1928–1969)

Azurový ostrov
1967
olej, plátno
36 × 45,5 cm
sign. PN Fremund 67
vyvolávací cena: 80 000 Kč

provenience:
Mirek Karasek Collection, Kanada (1. majitel), přiložen prodejní list ČFVU z roku 1967 a doklad
o ocenění díla od firmy Emil James Limited, Kanada, 1990, obraz byl zakoupen 5. 12. 1967 v galerii
Dílo a byl odvezen majitelem v roce 1968 do Kanady, odkud jej majitel v roce 2016 osobně dodal
do Topičova Salonu k aukci
vystaveno:
v roce 1967 na výstavách v Římě nebo v Museu of Modern Art v New Yorku

V roce 1956 Richard Fremund odjel (s Otou Janečkem a Františkem Dvořákem) na tříměsíční cestu
do Paříže. Zde navštívil retrospektivní výstavu Henriho Mattisse, jehož dílo na něj hluboce zapůsobilo a ovlivnilo jeho tvorbu. Je rovněž známa jeho celoživotní vášeň k Axelu Munthemu, švédskému
lékaři, který postavil vilu San Michel na vrcholku ostrova Capri, který se stal předlohou mnoha
Fremundových obrazů.
Richard Fremund ve svém Azurovém Ostrově zvedá jemnou obdélníkovou plochu z lehce zeleného
oparu, která skoro jakoby přicházela ze čtvrtého rozměru a takto definuje azurovou barvu „… vytvořenou ze stejného poměru zeleného a modrého světla, aniž potlačuje sytou modř moře a lehký
mořský opar smíšený se světlem a odrazem zeleného ostrava a žluté skály …”
Azurový Ostrov je výjimečný obraz moderního umění 20. století.
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Komárek Vladimír
(1928–2002)

Růžoví ptáci
1985
olej, plátno
90 × 59 cm
sign. PD V. Komárek 85, na rubu na blindrámu Vladimír Komárek 1985
na rubu razítko Art Centrum s č. 110154, na blindrámu popis díla autorem
vyvolávací cena: 55 000 Kč

provenience:
význačná sbírka Praha

Komárek se zabýval malbou a grafikou, především suchou jehlou. Jeho tvorba se nese v duchu
jakési melancholické lyriky.
Tématem byla zátiší s předměty, jako je stůl, dveře, zrcadlo, okno, objevovala se v nich židovská
a křesťanská symbolika (zvláště andělé). Postavy mají jakoby prázdné tváře, v obrazech malíř tuto
tichou atmosféru zdůrazňoval jemnými barvami. Jeho díla vlastní pětadvacet českých i zahraničních galerií, umělec je představil na 150 samostatných výstavách po celém světě.
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Vyleťal Josef
(1940–1989)

Modré pomluvy
1986
olej, dřevěná deska
62 × 44,5 cm
sign. PD J. Vyleťal, na rubu Josef Vyleťal 1986
na rubu popis díla autorem
vyvolávací cena: 350 000 Kč

Josef Vyleťal (18. 6. 1940 Brno – 3. 2. 1989 Praha) je výrazným solitérem české malby 2. poloviny
20. století. Studoval na Fakultě architektury Vysoké školy technické v Brně (1957–1960), poté přestoupil
na VŠUP v Praze do ateliéru prof. Hoffmeistera (1960–1961). Patřil do okruhu blízkých přátel Mikuláše
Medka (který byl jeho velkým vzorem), v Divadle Na Zábradlí zastával funkci scénického výtvarníka
v době, kdy tam působil Václav Havel, s nímž navázal přátelství. Byl přijat za člena redakční rady
časopisu Tvář, představujícího výraznou platformu při formování mladší generace spisovatelů a kritiků. Sblížil se s umělci a významnými osobnostmi mnoha profesí. Kromě malby se věnoval propagační grafice. V letech 1964–1979 vytvořil více jak sto filmových plakátů a zařadil se tím mezi špičku
v oboru.
Na utváření jeho malířského díla, rozvinutého ve sféře veristického surrealismu a fantaskní tvorby,
zapůsobilo mistrovství Leonarda, Michelangela a Raffaela, bravurní kresba Dürerova, situační
humor P. Breughela a H. Bosche, z moderních autorů díla M. Ernsta, S. Dalího a také M. Medka.
Usiloval o dokonalost výtvarného zpracování, jak ho obdivoval u starých mistrů. Jeho tvorba, reflektující atmosféru a prostředí, v němž žil, zachycuje s ironickou nadsázkou dramata lidského života
v působivé, i mírně šokující formě. Vytvářel fascinující, makabrózní „obrazovou podívanou“, odrážející jako temné zrcadlo stav světa a tajemství mysli svého tvůrce.
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Bauch Jan
(1898–1995)

Krajina
1976
olej, plátno
64 × 76 cm
sign. PD Jan Bauch 1976
na rubu na blindrámu štítky výstav: NG Praha, Jan Bauch
v NSR, kat. č. 36, NG Praha, Jan Bauch – Velká Británie,
č. seznamu 35
vyvolávací cena: 120 000 Kč

Jan Bauch je samotářem moderního českého umění. Umění
je mu řeholí, jíž slouží s fanatickým odevzdáním. Maluje proto,
že musí a maluje tak, jak mu to přikazuje jeho instinkt a cit.
Nepotřebuje stimulans programu a závaznou formuli, je příliš
citlivým umělcem a příliš člověkem, aby, zůstávaje věren sám
sobě, po svém nevyjádřil pravdu svou i své doby.
Jan Spurný
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Jíra Josef
(1929–2005)

Jarní maloskalský
(se zabitými pstruhy)
1967
olej, plátno
89 x 94 cm
sign. PD J. Jíra 67, na rubu J. Jíra 1967
na rubu název autorem,
na blindrámu popis díla
vyvolávací cena: 390 000 Kč
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Sopko Jiří
(1942)

Tři hlavy (Vlasy)
1991
akryl, plátno
131,5 × 89,5 cm
sign. PU Sopko 91, zespodu na plátně Jiří Sopko 91
vyvolávací cena: 190 000 Kč

provenience:
význačná brněnská sbírka, zakoupeno z výstavy Jiří Sopko, Studio Na Skořepce, Brno, 1991

Tvorba Jiřího Sopka se začala rozvíjet v polovině 60. let, kdy ještě za studií na pražské AVU namaloval
řadu portrétů, v nichž se už začal prosazovat jeho melancholický pohled na svět. Už na konci šedesátých let patřil k významným představitelům české nové figurace a také pozdější „české grotesky”.
V průběhu roku 1966 však figuraci na krátkou dobu opustil a začal zkoumat možnosti nepředmětné
malby. Tehdy se změnila i barevnost Sopkovy malby. Výrazně se prosadily zářivé pastelové barvy,
jako žlutá, červená, zelená nebo růžová. Tyto obrazy můžeme označit za jakousi českou „pop-abstrakci”.
Ve všech budoucích fázích své práce se ale vyjadřuje prostřednictvím figury a tváře. Veselé absurdní poetično se v průběhu 70. a 80. let významně zatěžuje a směřuje k výrazně agresivně groteskní
podobě reflektující vyostřené politické a společenské klima. Po roce 1982 však začíná v Sopkově
tvorbě opět získávat stále významnější pozici melancholický, absurdně poetický výraz a tvorba
se posouvá do stále meditativnější polohy.
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Rittstein Michael
(1949)

Na ponorce
2006
olej, plátno
80 × 100 cm
sign. PD M. Rittstein 2006, na rubu na blindrámu M. Rittstein 2006
na rubu na blindrámu název díla autorem
vyvolávací cena: 110 000 Kč

Michael Rittstein patří k nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby. Jeho nenapodobitelný výtvarný jazyk je vystavěný na tvarové deformaci, výrazné barevnosti, nadsázce a sarkasmu.
V roce 1987 založil s Jiřím Načeradským, Kurtem Gebauerem, Jiřím Sopkem, Václavem Bláhou a dalšími
Volné sdružení 12/15 Pozdě, ale přece hlásící se k proudu nové figurace. V 90. letech se v tvorbě
Michaela Rittsteina objevuje taktéž krajina. Přesto figura uchopená typicky živým rukopisem zůstává
nejtypičtějším znakem Rittsteinova díla, jehož význam již dávno překročil hranice českého prostředí.
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Kovanda Jiří
(1953)

Camouflage
1984
kombinovaná technika, tempera, akryl, kvaš, pastel, fixy, tužka, karton
62 × 45 cm
sign. na rubu J. Kovanda 3/84
UD název díla
vyvolávací cena: 50 000 Kč

Zastoupení ve sbírkách:
Centre Pompidou, Paříž; Tate Gallery, Londýn; Museum Moderner Kunst (MUMOK), Vídeň;
Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Vídeň; Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago
de Compostela, Muzeum umění Olomouc; Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou;
Galerie Benedikta Rejta v Lounech; Moravská galerie v Brně ad. Největší část díla Jiřího Kovandy
vlastní soukromé sbírky.

Jiří Kovanda patří dnes k nejznámějším českým konceptuálním umělcům a našim nejrespektovanějším osobnostem v zahraničí. Na tvůrčí dráhu nastoupil v počátcích 70. let akcemi a intervencemi
ve veřejném prostoru, na které přizýval jen pár diváků. Zajímá jej především jednání jedince v rámci
společnosti a překonání určité mentální překážky. Mezi nejznámější akce z poslední doby patří
Líbání přes sklo v londýnské Tate Modern. Nepřehlédnutelný proud Kovandovy tvorby představují
také úsporné objekty založené na vztahu materiálů. Zajímavé je také období přelomu 80. a 90. let,
kdy v jeho díle převládly malované obrazy, kresby a koláže vymezující se k novým postmoderním
tezím. Jiří Kovanda svými tvůrčími přístupy již řadu let ovlivňuje podobu naší umělecké scény a těší
se respektu mladších generací umělců.
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Smutný Oldřich
(1925–2013)

Odraz domu
1974
olej, plátno
60 × 54 cm
sign. LD O. Smutný
na rubu na blindrámu popis díla
vyvolávací cena: 45 000 Kč

„Dodneška cítím vůni čerstvé omítky, kterou nahazoval otec na zeď. Vidím ho, jak zarovnával její
hrany a jak si nakonec sedl na lavici sbitou z fošen. Měl na sobě košili zbělenou vápencem, v jedné
ruce chleba s máslem, v druhé láhev piva. Jeho práce se mi tak líbila, že jsem si udělal malou
špachtli ze staré polévkové lžíce a někde v koutku jsem ho napodoboval. Zdi mne potom provázely
celý život, a první obrazy, které jsem vystavil, byly jimi inspirovány. Proto jsem se později tak dobře cítil
mezi pastelovými štíty jihočeských chalup, a když jsem uviděl obrazy Tapiése a Dubuffeta, mající
strukturu starých omítek, připadaly mi dávno známé.
Stejně silně na mne působily výšivky, které dělala matka, tečkami a liniemi bílých nití oživovala velkou hedvábnou plochu. Byly stejně vzrušující jako ocúny na podzimních lukách kolem Jizery, nebo
úběl labutí, s nimiž jsem se spřátelil.
Jednou, bylo to v létě, rozhrnul jsem olše na břehu putimského rybníka a obloha i voda mě oslepily
kobaltovou modří, v niž se vznášela bílá vesnice. To zjevení mě okamžitě přesvědčilo, že k tomu,
abych namaloval obraz, nemusí být krajina zelená, červená, žlutá, fialová a oranžová, ale jen
modrá, modrá donekonečna modrá. Zeď mého otce, výšivka na hedvábí v rukách mé matky i ono
orosené putimské ráno nosím v sobě jako mateřské znaménko.”
Oldřich Smutný, úryvky z knihy Labutě, labutě
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Anderle Jiří
(1936)

Hudebníci
1993
olej, plátno
145 × 160 cm
sign. PD 8/1993 Anderle
vyvolávací cena: 350 000 Kč

provenience:
soukromá sbírka, USA

Dílo Jiřího Anderleho by nemohlo v dnešní
podobě vzniknout bez Kandinského hledačství nebo Picassových objevů či Kleeovy senzitivní hravosti a Wolsova vypjatého informelu. Je v něm něco z Ensorovy grotesknosti
a fantasknosti, stopa drsnosti z německého
expresionismu i kus brutální nelítostnosti nové
věcnosti. Je v něm i básnivost příznačná pro
české umění, lyrika, komornost, lehkost i racionalita našeho prostředí, v němž se na křižovatce kultur střetávaly a stále střetávají nejrůznější
proudy a směry.
„Začínám novou cestu návratem do vzpomínek na naši kapelu – rozpracovávám téma tří
hudebníků“. „Vzpomínám i na svá bubnová
sóla – jak mě rozčilovalo, že všichni přestali
tancovat a dívali se na mne jak na šílence.“
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Kolíbal Stanislav
(1926)

Á un certain moment
1967
plastika, kombinovaná technika, dřevo, sádra, dráty, akryl
40 × 40 x 12 cm
sign. zespodu Kolíbal
zespodu razítka z výstav Grossetti a Mantra d arte
vyvolávací cena: 290 000 Kč

Publikováno:
v katalogu výstavy Šedesátá léta v Galerii Žaloudek, str. 12

Pro sběratele i kritiky je Stanislav Kolíbal bezesporu jedním z našim nejvýznamějších výtvarníků druhé
poloviny dvacátého století a pro mnohé z nich dokonce tím nejdůležitějším. Jestliže skvělý Zdeněk
Sýkora přesvědčil západní Evropu, pak si Stanislav Kolíbal svoji výmluvnou a silnou tvorbou již před
čtyřmi desetiletími k tomuto kontinentu přiřadil i náročná zámořská muzea a galerie, které okamžitě
rozpoznaly v jeho díle výjimečnou hodnotu a zařadila umělce mezi silné osobnosti mezinárodní
scény. Kolíbalova tvorba svojí nadčasovostí, nepoplatností dobovým, či lokálním tendencím a silnou výpovědní hodnotou stavící na umělecké opravdovosti, původnosti a harmonii rozhodně patří
do významných světových sbírek a jeho jméno si zaslouží být stejným pojmem, jakým jsou například
Alexander Calder, Sol LeWitt, či Richard Serra.
Plastika nazvaná À un certain moment je typickým reprezentantem Kolíbalovy tvorby šedesátých
let, tedy období, které je mimochodem právem považované za jeho vrcholné a v tomto špičkovém
díle nám předkládá umělcův citlivý projev poezie neukončenosti se záměrně narušenou geometrií původního formy i výtvarného zachycení křehkosti momentu. Snoubí se zde prakticky všechny
důležité prvky autorovy tvorby, včetně použití materiálů, kombinace čistého tvaru v kontrastu s narušeným i použití bílé barvy. Nabízená plastika má jednoznačně muzeální kvalitu, patří mezi několik
nejdůležitějších Kolíbalových děl a byla proto opakovaně vystavována po celé Evropě (Milán,
Kolín nad Rýnem, Berlín, Paříž, Boloňa, Řím a Praha). Náročný sběratel dozajista navíc ocení i fakt,
že se jedná o původní a jediný unikát, tedy nikoliv o autorem později reprodukované dílo. Plastika
byla dlouhodobě součástí významné zahraniční sbírky.
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Sýkora Zdeněk
(1920–2011)

Struktura I.
1964/1989
akryl, plátno
70 × 70 cm
sign. na rubu Sýkora 1964/1989
na rubu na blindrámu: Struktur (B) 1964, autorský štítek s popisem díla a šítek Galerie Teufel Köln
s popisem díla
vyvolávací cena: 950 000 Kč

provenience:
význačná sbírka Německo

foto: Miroslav Kukla
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„Strukturu tvoří elementy, které vzájemně mění polohu.
Z toho vzniká imanentní život obrazu samého:
něco se v něm děje, není to mrtvá dekorace.”

Malíř, jenž stojí na stejném stupni jako velcí představitelé českého malířství v čele s Františkem Kupkou.
Sýkora byl ovšem ušetřen Kupkova osudu, který kdysi žil v pařížské emigraci nepochopen a na okraji zájmu.
Byl uznávaným průkopníkem užití počítače ve výtvarném umění, jeho obrazy struktur a linií tvoří součást
kolekcí prestižních domácích i světových galerií, například Centre Pompidou v Paříži, MUMOK – Stiftung
Ludwig ve Vídni či Neues Museum v Norimberku.
Generalizací přírodních forem dospěl k abstraktnímu výrazu a od počátku 60. let maloval kompozice založené na vztazích základních geometrických tvarů. Začátkem 70. let se elementem jeho nových obrazů
stala linie. Oproti přísnému řádu, s nímž pracoval u struktur, využil při tvorbě liniových obrazů náhodnost.
Liniové tvorbě se pak Sýkora věnoval do konce života.

„Strukturální princip není nový, jasně vystupuje
již v minulosti, Michelangelo, Bach, Cézanne jsou příklady
z řady jiných. Strukturální princip je vždy vázán
na určitou typologickou kvalitu umělce.”
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Kyncl František
(1934–2011)

Monostruktura
1985
reliéf, akryl, ruční papír
92 × 81 cm
sign. na rubu F. Kyncl 85
vyvolávací cena: 32 000 Kč

František Kyncl patří mezi nejvýznamnější české konstruktivisty druhé poloviny 20. století. Byl členem
Klubu konkrétistů. Po okupaci Československa odešel do Spolkové republiky Německa. Kontakt
s nesmírně živým uměleckým prostředím v Porýní byl pro něj velmi pozitivní. Jeho kresby a objekty vyrůstaly na myšlence propojování neviditelných sil, tak jako je konstruován vesmír. Kynclova
výpověď je silná bez ohledu na zvolené médium, kterým může být jak kresba, prostorový objekt
nebo papírový reliéf.
„Monostruktury jsou základním stavebním prvkem mých plastik.
Začnu v ateliéru, otevřeným oknem mohu pokračovat zahradou, přes plot po rýnských loukách a lužních lesích, skrze Belgii
a Francii až třeba na břeh Atlantiku,“ popisoval svou tvorbu
sám Kyncl.
Co vás v tvorbě okouzluje na konstruktivismu?
„Neokouzluje mne konstruktivismus tak, jak je definován teoretiky. Nevím pořádně, co to je. Je to kus
rovného drátu? Je to lupen stromu? Stačí k definici našeho vesmíru bod, přímka a ovál? Pakliže ano,
pak je to jen jeho nepatrná část, protože je tu šepot, křik, pláč, hudba, láska, nádech a výdech, život
a smrt; to všechno patří do oné konstrukce – alespoň já to tak vnímám.“
Mf dnes, 29. 9. 2007
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Kyncl František
(1934–2011)

Modrá monostruktura
1985
reliéf, akryl, ruční papír
100 × 70 cm
sign. DU F. Kyncl 85
vyvolávací cena: 30 000 Kč
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Grygar Milan
(1926)

Lineární partitura
1976
barevné tuše, karton
87 × 62 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1976
vyvolávací cena: 110 000 Kč

Milan Grygar patří jednoznačně mezi výjimečné autory a to nejen na naší, ale i na mezinárodní
výtvarné scéně. K uměleckému významu jeho tvorby a to skutečně světovému přispělo především
nevšední spojení vizuálního projevu s akustickým. Často se zvuková složka stává nedílnou součástí
díla, kdy reprodukce původního magnetofonového záznamu přispívá k ucelenému dojmu z kreseb
a umožňuje divákovi nepřímou účast na jejich vzniku.
Byly to právě akustické kresby, kterými se Milan Grygar zařadil k mezinárodní skupině avantgardních
umělců a již od šedesátých let se zúčastňuje důležitých výstav po celém světě. Přestože ho u nás,
i přes logickou nechuť socialistických cenzorů nebylo možno přehlížet, dostávalo se jeho tvorbě
v zahraničí většího uznání než doma a tento zvláštní trend do jisté míry trvá až doposud. Nelze s určitostí říct, zda je způsobeno naší lokální tendencí k lyrické estetice a tedy logickým odmítáním všeho,
co se její snadněji pochopitelné líbivosti vzdaluje a má navíc „nepochopitelný úspěch v cizině”,
anebo zda zahraniční publikum a kritici mají větší schopnost se nad obdobně radikální a přínosnou
tvorbou zamyslet. Na každý pád je dílo Milana Grygara pro reputaci našeho výtvarného umění
extrémně důležité.
První akustické kresby, kdy paralelní zvukový projev nástroje (dřívka, hřebenu, či jiného tvarovaného
kovu namočeného v tuši) umělce vznikem díla částečně vedl, pochází z počátku šedesátých let.
Později překvapuje autor neméně převratnou etapou rýsovaných kreseb, které nazývá zvukoplastické a lineární partitury. Počátkem sedmdesátých let vznikly nejprve zvukoplastické kresby, což byly
vždy čtverečkové rastry ve kterých umělec narušením pravidelnosti, změnou barvy, či prázdným
prostorem evokuje jistou vibraci, tedy opět zvuk a jejichž další vývoj představovaly lineární partitury.
V lineárních partiturách pracoval umělec s paralelními, nejčastěji horizontálními liniemi, jejichž průběh evokuje trvání tónu a ukončení linií, či jejich narušení s následným pokračováním spolu s barevnými změnami pak supluje jistou formu kompozice a rytmu.
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Filko Stano
(1937–2015)

Bílý prostor
1973
olej, laky, syntetické barvy, plátno, dřevěná deska
205 × 94 cm
sign. na rubu Stano Filko 1973
na rubu připsáni: Miloš Laky, Jan Zavarský
vyvolávací cena: 220 000 Kč

Stano Filko patří k vůbec nejznámějším slovenským umělcům. Jeho tvorba nikdy nestála na okraji.
Zajímali se o něj přední doboví kritici a teoretici, například Jindřich Chalupecký nebo Pierre Restany,
a byl zván na takové akce,
jako je benátské bienále nebo
kasselská Documenta. Zároveň
je ale Filkova práce v některých
ohledech srovnatelná s tím, pro
co se vžil termín art brut. Že jde
o spojení paradoxní jen zdánlivě, se pokouší vysvětlit text, který
otiskujeme u příležitosti umělcovy retrospektivy ve Slovenské
národní galerii.
„Já nejsem ani rebel ani avatgardista z povolání, já jsem pátá,
čtvrtá, třetí dimenze. To se jen
lidem zdá. Je to vlastně objektivita přes obecnost přenesená
do subjektu.”
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Hilmar Jiří
(1937)

Bílá struktura
1969
optický reliéf, asambláž, karton, dřevo, sklo
83 × 83 cm
sign. na rubu na autorském štítku Hilmar Jiří
na rubu autorský štítek s popisem díla a razítko galerie Heseler, Mnichov
vyvolávací cena: 390 000 Kč

publikováno:
v katalogu Jiří Hilmar – Adagio (na str. 21) a v katalogu Šedesátá léta (na str. 7)

106

Jiří Hilmar, český výtvarník žijící od roku 1969
až donedávna v Německu si v poslední době
na nedostatek zájmu skutečně nemůže stěžovat. Západoevropská muzea jeho reliéfy z konce
šedesátých a začátku sedmdesátých let řadí
do stejné linie s díly od Enrica Castellaniho,
Alberta Biasiho, či Heinze Macka. Pozornost
renomovaných institučních sbírek pochopitelně
následuje i zájem západoevropských soukromých sběratelů a to vysvětluje strmý nárůst cen
autorových děl z této doby. Nádherné reliéfy
z rafinovaně skládaných kartónových elementů jsou navíc jednoznačně osobitými uměleckými díly, jejichž
obdobu nelze nikde nalézt a které jsou naštěstí i vzdáleny od pouze geometricky a vkusně sestaveného
umění poplatného tehdejšímu diktátu konstruktivismu.
Nabízené dílo patří do nejvyhledávanějšího období konce šedesátých let, tedy do periody, kdy byla autorova tvorba logicky nejryzejší a nejpůvodnější. V nabízeném reliéfu dosáhl výtvarník jak dojmu vzdušnosti
a hloubky, tak i harmonické seriálnosti, když shodné elementy z bílého kartónů řadil v měnící se orientaci
na skleněnou podložku umístěnou asi pět centimetrů nad bílým dnem díla. Tím dosáhl jednak velmi působivé levitace a téměř zastíněnou plochou dna pak i získal nepřímé kontrastní orámování dvanácti bílých
jednotek.
Hilmarův dobový přínos k celoevropskému hnutí neokostruktivismu je dnes sběratelským zájmem z celého
světa již potvrzen a jeho díla z této etapy se mohou směle řadit do nejpřednějších pozic konkrétního umění.
Nejdůležitější informací pro náročného sběratele bude bezesporu
fakt, že obdobně koncipovaných reliéfů s použitím levitujícího skleněného dna bylo vyrobeno skutečně jen několik a z doposud dostupných informací se zachoval pouze tento jediný!
Jedná se o jedno z nejkvalitnějších děl stěžejního zakladatele konstruktivismu a představuje díky své neopakovatelné unikátnosti i zajímavý investiční potenciál. Reliéf pochází ze zahraniční sbírky a byl
mnohokrát vystaven v Německu a Itálii, na nedávné retrospektivě
autora v Museu Kampa a na výstavě Šedesátá léta v Galerii Žaloudek.

108

109

first open

41

post-war & contemporary ART

Kubíček Jan
(1927)

Obrazový rastr se systematickým
uspořádáním barev
1977
akryl, plátno
90 × 90 cm
sign. na rubu Jan Kubíček 1977
na blindrámu popis díla autorem
vyvolávací cena: 350 000 Kč

Jan Kubíček se stal důležitým autorem českého systémového umění, umění, jehož smyslem je prostřednictvím nejjednodušších geometrických prvků zpřítomnit na obraze racionálně kontrolovatelnou práci s elementy jako sdělení divákovi, jako zdroj jeho intelektuálního uspokojení i radosti
z naplnění „pravidel hry“.
Novým přístupům je společná
uzavřenost struktury obrazu, vše
co se má odehrávat, se odehrává v jeho ploše, kterou můžeme
chápat jako „pole hry“, jejíž pravidla určuje autor.
Určitým způsobem je Kubíček
malířem bez národního koloritu,
jeho dílo je v nejlepším slova
smyslu mezinárodní v kontextu
umění, které se dovolává racionality, aniž by však vynechávalo
ze hry individualitu umělce.
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Kubíček Jan
(1927)

Elementy s dislokacemi (kruhové)
– Dynamické elementy
1982
akryl, damarový lak, plátno
72 × 72 cm
sign. na rubu Jan Kubíček 1982
na rubu popis díla autorem
vyvolávací cena: 240 000 Kč

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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Sýkora Zdeněk
(1920–2011)

Skvrny
1990
olej, plátno
98 × 96 cm
sign. PD Sýkora 90
na blindrámu razítko výstavy: Galerie Moderna, 1. 8. 2013 – 8. 9. 2013
vyvolávací cena: 1 400 000 Kč

reprodukováno:
REVUE ART, 2006/2, str. 7

Zdeněk Sýkora našel nesmírně nosný princip, jak artikulovat obrazovou skladbu, která je řádem sui
genesis. Ryzí náhodu tak vnímáme jako řád rovnomocný řádu, který je imanentní člověku, přírodě,
kosmu či třeba Bohu, podle našeho vlastního založení. Ale to je jen pojmový problém – důležitý
je řád obrazu, který Zdeněk
Sýkora nalezl, a nalézal
ho již v kombinatorických
strukturách i v radikálních
geometrických kompozicích, jež jim předcházely,
ale nalézal jej také v autonomii barevných skvrn
Zahrad.
Zdeněk Sýkora pokračuje
i v cyklu abstraktních obrazů Skvrny, maluje barevně
a tvarově redukované krajiny.
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Hilmar Jiří
(1937)

Bez názvu
1979
vrstvený pauzovací papír, plátno, dřevo
120 × 120 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 79
vyvolávací cena: 85 000 Kč

Jiří Hilmar v roce 1967 společně s Tomášem Rajlichem, Radkem Kratinou, Miroslavem Vystrčilem
a teoretikem Arsénem Pohribným založil Klub Konkrétistů, jeho práce byla ukotvena v oblasti kinetických objektů a zejména optických papírových reliéfů. V nich uplatňoval princip serielního řazení
a striktně pravoúhlého řádu. V roce 1969 však v důsledku nové politické situace odešel ze země, aby
svůj výtvarný názor rozvíjel v emigraci – nejdříve ve Frankfurtu
a v Mnichově a od roku 1974
v Gelsenkirchenu v uměleckém sídlišti Die Künstlersiedlung
Halfmannshof.
Pokračoval v tvorbě optických
reliéfů, pro jejichž „čtení” počítal
s aktivní účastí diváka. V průběhu 70. let začal Jiří Hilmar kromě
papíru a kartonu uplatňovat
i další materiály, jako jsou šňůry,
látky a dřevo, přičemž využíval
jejich významových kvalit.
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Mirvald
Vladislav
(1921–2003)

Rombergovy křivky X.
1995
akryl, karton
50 × 40 cm
sign. na rubu Vl. Mirvald 1995
na rubu popis díla autorem
vyvolávací cena: 160 000 Kč
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Mirvald Vladislav
(1921–2003)

Rombergovy křivky
1991
akryl, karton
49,5 × 68,5 cm (výřez)
sign. na rubu Vladislav Mirvald 1991
na rubu popis díla autorem
vyvolávací cena: 170 000 Kč

V letech 1966–1967 začíná zkoumat kruhové struktury, z nichž se odvíjejí cylindrické aperspektivy
a cylindrická moiré, později pak undulační válce (od roku 1979), implikující paralelnost k organické
morfologii (ta se pak manifestovala při užití Rombergovy křivky jako osy válců).
Dílo Vladislava Mirvalda je jistě výpovědí o estetických možnostech konstrukce, ale především o iluzívnosti vnímání plochy jako prostoru, o této zásadní paradoxnosti lidské percepce. Znejisťuje naši
zkušenost a vede nás k diskursu o vnímání samotném. Tak se stávají esteticky velice nosné kreace
zároveň něčím podvratným, podněty pro mysl, zpochybňujícími právě to, co považujeme za samozřejmé.
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Dokoupil Jiri Georg
(1954)

Fiňuki tu
akryl, mýdlové bubliny s pigmenty, plátno
115 × 115 cm
sign. 2× na rubu Dokoupil
na rubu název díla autorem
vyvolávací cena: 650 000 Kč

„Jde o to, nosit v sobě určitou vizi
a na svět se dívat s tím, že něco hledáš.”
„A když si připraven, tak to najdeš.
Jenom musíš vědět, co chceš”
„Já jsem cítil, že chci pro sebe
malířství nově definovat.”
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Aubertin Bernard
(1934)

Dessin de fen
2011
akryl, asambláž – zápalky, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Bernard Aubertin 2011
přiložená autorem podepsaná fotografie díla
vyvolávací cena: 250 000 Kč
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Dlouhý Bedřich
(1932)

Čertovo kladivo
2004
kombinovaná technika, malba,
asambláž, deska
57 × 82 cm
sign. na rubu B. Dlouhý 2004
na rubu název díla autorem
vyvolávací cena: 280 000 Kč

Díla Bedřicha Dlouhého vlastní nejen
Národní galerie v Praze a veškeré regionální
státní sbírky. Ve svých sbírkách je mají tak
prestižní veřejné i soukromé instituce, jako
například Centre Pompidou v Paříži, Gallery
A. Schwarz v Milánu nebo Galerie Sonnering
v Münsteru. V aukcích se díla Bedřicha
Dlouhého objevují poměrně vzácně.
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Kokolia Vladimír
(1956)

Křížová chodba
1992
olej, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Kokolia 1992
na rubu název díla autorem
vyvolávací cena: 180 000 Kč

Ocenění:
v roce 2012 byl oceněn prestižní Cenou
od Dalibora Chatrného
držitel titulu Miss kompost ČR za rok 2007
v roce 1990 se stal prvním laureátem Ceny
Jindřicha Chalupeckého
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Blabolilová Marie
(1948)

Bez názvu
2010
olej, akryl, sololit
91 × 120 cm
sign. na rubu Blabolilová, MB 010
vyvolávací cena: 65 000 Kč

Jako grafička získala řadu ocenění (2004 – Cena
Vladimíra Boudníka 2003, 2003 – Cena poroty
Bienále drobné grafiky Břeclav, 1998 – Hollar,
Festival komorní grafiky, 1988 – Bienále Krakow).
Její malířská a grafická tvorba je zastoupena
v řadě významných veřejných i soukromých sbírek (Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění v Liberci, Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem, Východočeská galerie
v Pardubicích, Galerie výtvarného umění Karlovy
Vary, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově
Brodě, Galerie Klatovy/Klenová, Janovice
nad Úhlavou, Orlická galerie v Rychnově nad
Kněžnou, Galerie výtvarného umění v Náchodě,
National Gallery of Art, Washington D.C., USA,
Galerie Iskander Washington).
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Petrbok Jiří
(1962)

Modrá kresba I. II. III.
2010 / 2011 / 2010
3× akryl, plátno
244 × 122 / 260 × 120 cm
sign. PU Petrbok, 2× LD Petrbok, 3× na rubu Petrbok
2× na rubu název díla autorem
vyvolávací cena: 570 000 Kč

Jiří Petrbok je mimořádnou osobností současné české malby.
Jeho malířství je silně obrazotvorné, propojující imaginaci
s viděnými formami. Autor suverénní zkratkou deformuje lidské
tělo a naplňuje jej rozličnými stavy lidské psychicky. Principy
narušení, patologických poruch a fobických pocitů zranitelnosti a zmaru v divákovi vzbuzují neklid a otázky nad sebou
samým. Toto sdělení Petrbok paradoxně „odlehčuje” zářivou
reflexní barevností, která však ve výsledku působí jako skrytý
jed. Typické je pro něj také navozování nečekaných situací
a propojování tělesných forem do nereálných celků, které
Petrbokovy obrazy naplňují prvky humoru, ale i tíživé absurdity.
134
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Merta Jan
(1952)

Ztlumená poupata
200–2006
olej, plátno
125 × 145 cm
sign. na rubu Jan Merta 2002 - 2006, Jan Merta 2002-06
na rubu název díla autorem
vyvolávací cena: 440 000 Kč

Dílo Jana Merty charakterizuje snaha po stavebné jednoduchosti a čistotě, abstrahované, symbolické barevnosti, úsilí o strukturální prohloubení plochy, které vytváří křehká tužková podkresba,
podporující magickou světelnost kompozicí. Jeho práce jsou často dvoubarevné, tvořené dvěma
prvky – pozadím a geometrickým znakem, symbolem předmětu. Vjemy z přírody, představy a úvahy
vedou k pojetí obrazu jako filozofického celku, odrážejícího jednotu bytí a myšlení.
Jan Merta sám tvrdí, že jeho malířský projev dostal autentický směr v polovině 80. let 20. století, kdy
studoval na Akademii výtvarných umění a zažil první kontroverze s profesorským sborem. Za svůj
první skutečný obraz označuje malbu, v níž se odvrátil
od doslovného přepisu vnější viděné reality a soustředil
se na reprezentaci osobní výpovědi.
Tuto osobitost můžeme chápat různým způsobem: jako
pocit, expresi, osobní ikonografii či symboliku, myšlenkové obsahy apod. V případě první etapy Mertova díla je
asi na místě zaměřit pozornost na otázku symbolů a hledat zde klíč k jeho vyjádření. Symbol bývá charakterizován jako nenapodobivý znak na způsob ideogramu
či jazykových systémů.
Václav Hájek
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Malich Karel
(1924)

Světlo
1995
barevné křídy, ruční papír
100 × 70 cm
sign. na rubu K. Malich 1995
vyvolávací cena: 220 000 Kč

provenience:
získáno z ateliéru autora
Vystaveno:
Karel Malich, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, 1995
reprodukováno:
ART Revue 4/2015, str. 58

Karel Malich je jedinečný sochař, malíř, grafik a autor typických drátěných plastik, a tvoří také koláže
a reliéfy. Má blízko k nezvyklým uměleckým materiálům, jako jsou třeba dráty, stejně jako k barvám
na jasných a pestrých pastelech. Novátor abstraktního umění se ve svém uměleckém životě zabývá
krajinomalbou, sochařstvím, prací s plexisklem, prací s dráty a kresbou pastelem. Největší část jeho
díla od 80. let tvoří barevné pastely a kresby, jež vycházejí z vnitřních vizí autora i z archetypální obrazové tradice jako Sdýchávání se s vesmírem, 1981 či Krajina s trhlinou v prostoru, 1981.
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Kunc Milan
(1944)

Vinobraní
1995
olej, plátno
130 × 170 cm
sign. PD M. Kunc 1995
vyvolávací cena: 270 000 Kč

Životní běh Milana Kunce je pestrý, stejně jako
jeho obrazy. Po okupaci Československa zůstává v roce 1968 v Itálii, poté odchází studovat
na Akademii v Düsseldorfu, kde se mu dostalo
pozvání od Josepha Beuyse a stává se jeho
žákem (1970). Po odchodu Beuyse z Akademie
přechází Kunc do ateliéru Gerharda Richtera.
O rok později se účastní Times Square Show
v New Yorku. V témže roce je Kunc pozván
k účasti na kolektivní výstavě mapující tehdejší mladé světové umění v muzeu
v Saint-Etienne společně s umělci, kteří jsou
dodnes vidět na umělecké scéně, např. Georg
Baselitz (1939), Markus Lüpertz (1941), Mimmo
Paladino (1948), Sandro Chia (1946), Frank Stella
(1936) a Julian Schnabel (1951).
Po úspěchu v New Yorku Kunc samostatně
vystavuje v Los Angeles a stává se pevnou součástí expandující East Village scény.
Světoběžník Kunc se po několikaletých pobytech v Římě (1988–1991) a New Yorku (1995–1996)
znovu vrací do Německa, do Kolína nad Rýnem
a od roku 2004 začíná žít také v Praze.
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Knap Jan
(1949)

Česání ovoce
2001
olej, plátno
50 × 55 cm
sign. LD Jan Knap 01
vyvolávací cena: 250 000 Kč

Jan Knap je původem český malíř narozen v roce 1949 v Chrudimi.
V letech 1968–1969 vystudoval architekturu na Stavební fakultě VUT
v Praze. V roce 1969 odešel na rok do Brazílie a od roku 1971 studoval u profesora Gerharda Richtera na Akademii výtvarných umění
v Düsseldorfu. Od roku 1972 žil a pracoval v New Yorku. V roce 1979 společně s Milanem Kuncem a Peterem Angermannem spoluzakládá Skupinu
Normal. V letech 1982 až 1984 studoval i theologii v Římě a až do roku
1992 žil v Modeně. Dílo Jana Knapa navazuje na dlouhou tradici evropského a křesťanského umění, pod vlivem zejména malby gotické a raně
renesanční. Hlavními tématy je naplnění šťastného života, idilické scény
idealizovaného ráje – dle jeho slov: „místa pravdy“. Jan Knap ve svých
obrazech do našeho světa přináší krásu, dokonalou pohodu, klid a mír.
Svými obrazy nám pomáhá nalézt cestu sama k sobě k té dobré stránce,
kterou každý v sobě má. Jan Knap patří k nemnoha světově proslulým
českým umělcům, kteří získali své publikum i v zahraničí.
Dílo Jana Knapa je zastoupeno mnoha soukromých
i veřejných sbírkách v Belgii,
Holandsku, Chile, Itálii,
Japonsku, USA, Venezuele,
v Čechách a Slovensku. Žije
a pracuje v České republice.
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Janoušková Věra
(1922–2010)

Anděl
2002
asambláž, svařované smaltované plechy, kresba
80 × 48,5 cm
sign. LD Věra Janoušková 2002
PD název díla autorkou
vyvolávací cena: 160 000 Kč

Na první pohled se zdá, že české umění má mnohé styčné body s anglickým i americkým pop-artem. Podobnost je jen vnější, protože situace u nás a v západních demokraciích byla po všech
stránkách rozdílná. V rozhovoru s Věrou Janouškovou z roku 1965 se Jiří Šetlík zmiňuje, že její práci
označil za popartistickou Adolf Hoffmeister a že jeho vyjádření nebylo dost přesné. Sochařka odpovídá: „Myslím, že skutečně nedělám pop-art. Rauschenberg o pop-artu řekl, že vznikl z přebytku.
To jistě není náš případ.” Česká ironie, nadsázka a humor měly naprosto odlišná východiska, navazovaly spíš na meziválečné dadaistické tendence.
Mnohé sochy působí křehce, bezbranně a zranitelně, navazují
na odkaz symbolistických tendencí, k tajuplným dřevořezům Josefa
Váchala, připomínají pohanské bůžky.
V první polovině šedesátých let začala Věra Janoušková vytvářet
smalty. Nejdříve spojováním patinovanou sádrou a potom svařováním částí starých nepoužitelných předmětů – hrnců, umyvadel,
ploten, rour, sběraček či konví. Střihá a řeže plechy, svařuje a „stehuje”, spojuje různé prvky, zpracovává je plamenem, zdrsňuje povrch,
využívá možnosti barevných kontrastů. Odložené předměty získávají
nový smysl.
Smaltované objekty jsou snad to nejtypičtější, co Věra Janoušková
současnému umění přinesla.
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CENTRE TCHÉQUE/ČESKÉ CENTRUM,
Paris 17. září do 23. října 2016

(1945)

Bez názvu
druhá pol. 20. stol.
olej, plátno
55 × 46 cm
sign. LD SIK, na rubu na blindrámu Miloš Sikora
vyvolávací cena: 28 000 Kč
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Srdcem projektu je český malíř František Kupka
a jeho pobyt v městě Beaugency během druhé
světové války. Mimo jiné zde budou poprvé
vystaveny pozdní figurativní obrazy, které Kupka
v Beaugency za války vytvořil.
Našim přáním bylo zároveň představit současného českého výtvarníka v rámci projektu „František Kupka“ v kostele Saint-Etienne
v Beaugency výstavou „Anděl na střeše“ malíře
Miloše Sikory.

post-war & contemporary ART
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David Jiří
(1956)

Únava v květech
2009
olej, plátno, asambláž
100 × 60 cm
sign. na rubu Jiří David 2009
na rubu název díla autorem
vyvolávací cena: 140 000 Kč
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Nikl Petr
(1960)

Houba a květ
2003
akryl, plátno
80 × 100 cm
sign. na rubu Petr Nikl 2003
na rubu na blindrámu popis díla autorem
vyvolávací cena: 75 000 Kč

Petr Nikl v roce 1987 spoluzakládá uměleckou
skupinu Tvrdohlaví. Je držitelem Ceny Jindřicha
Chalupeckého (1995) a velmi všestranným umělcem.
Maluje, loutkaří, hraje, píše, zpívá.
Je autorem koncepce interaktivních výstav Hnízda
her (Rudolfinum 2000), Krajina fantazie a hudby
(český pavilon na EXPO 2005 v japonském Aichi),
Orbis Pictus a Labyrint světa, putující po českých
i světových městech. Spolupracuje s Divadlem Archa,
v němž připravil řadu mimořádných projektů.
„Byl bych rád, kdyby lidé byli spontánnější. Spontaneita
a otevřenost je tady v mnohem menší míře, než když
vyjedete na západ od našich hranic,“ Petr Nikl.
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Milkov Stefan
(1955)

Kosmické dítě
2016
plastika, leštěný kararský mramor, podstavec z leštěné žuly
v. 44 cm
sign. zespodu na mramoru Milkov 16
vyvolávací cena: 190 000 Kč

provenience:
z ateliéru autora

Stefan Milkov patří k důležitým představitelům generace 80. let, která se do vývoje českého umění
zapsala dnes už legendárními výstavami Konfrontace I–VI a vznikem skupiny Tvrdohlavých. Své charakteristické tvarosloví a typický rukopis rozvíjí od roku 1986 v tématech bájných a mytických postav,
náboženské tematice a motivech rodiny. Přestože uplatňuje jasné postmoderní přístupy, nepopírá
respekt k evropskému modernímu sochařství, zejména
k dílu italských umělců (Marino Marini či Giacomo
Manzù) a k odkazu klasické sochařské tradice počínaje
uměním starověkých soch.
V jeho výtvarném jazyce se prolíná ironie, humor a parodie, které uzavírá do pevného rámce hieraticky statické
figurativnosti. Příkladem je socha Quo vadis? z roku 2013,
která technicistním materiálem evokuje bytost z jiné
planety, svět sci-fi a vizi budoucnosti. Na straně druhé
nás vrací zpět k dávným kořenům křesťanské kultury
a humanistické tradice, kterou čteme v odkazu k legendě o Sv. Krištofovi nesoucím na rámě malého Krista, stejně jako k legendě o Svatém Petrovi a jeho slovům „Quo
vadis?“, tedy k otázce kterou si tak často klade i člověk
dnešní vykořeněné doby.
152

153

first open

62

post-war & contemporary ART

Pastrňák Petr
(1962)

Motýli
1998–2002
olej, plátno
75 × 80 cm
sign. 2× na rubu Pastrňák 98 - 2002
vyvolávací cena: 35 000 Kč

Těžiště jeho tvorby spočívá ve snaze přeformulovat tradici abstraktní malby. Pastrňákovy malby
nejsou však vždy ryze nepředmětné, někdy mají určitou konkrétní ikonografii (lesy, tváře atd.).
Důležitější než téma je však samotný způsob provedení díla. Nejde zde o optickou mimésis, i když
určité vizuální asociace artefakty záměrně vyvolávají. Tyto asociace jsou však spíše jakýmisi vzpomínkami, fantaziemi, halucinacemi či optickými klamy. V divákově pohledu obrazy ožívají a obrací
ho k těmto vnitřním zdrojům. Jedná se o hru s hranicemi percepce a recepce (tedy čistého, primárního čití a rozumějícího vnímání či interpretace viděného).
Důležitým autorovým formálním nástrojem je skvrna či stopa. Obojí se snaží trochu popřít či uzávorkovat autora. Jedná se sice o gesto, ale nikoli expresivní. Spíše jde o průzkum formálních či strukturálních možností daného média. Skvrna tradičně obsahovala velký potenciál, představovala
jakousi roznětku imaginace (Leonardovské skvrny na zdi apod.). Zároveň upomínala na beztvarost
(v kontrastu řádu a chaosu), zneuctění či abjektivní znechucení.
Václav Hájek
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Písařík Petr
(1968)

Bez názvu
kombinovaná technika, olej, asambláž, plast, plátno
152 × 77 cm
sign. na rubu Pisi
vyvolávací cena: 70 000 Kč

Petr Písařík umělecky vzešel ze slavné skupiny Pondělí, která byla na počátku devadesátých let
jedním z hlavních ohnisek české postmoderní tvorby. Narodil se v roce 1968 v Jindřichově Hradci
a od roku 1987 studoval na pražské AVU, kde ho značně ovlivnil Stanislav Kolíbal. Prošel ovšem i ateliéry Milana Knížáka a Aleše Veselého a záhy se stal jednou z nejvýznamnějších osobností českého
umění 90. let. V letech 1989–1993, tedy ještě v době studia, byl jedním z členů zmíněné skupiny
Pondělí, se kterou několikrát vystavoval, v roce 1994 dokončuje studium a vydává se na volnou
uměleckou dráhu. Jeho tvorba je rozkročená mezi malbou a trojrozměrnými objekty, které spojuje
motiv jisté nestability, dočasnosti, rozbití a tříštění celku, pojící se většinou s abstraktním projevem
a výraznou barevností. Začlenil se do proudu tzv. české abstraHce, která byla nejšířeji prezentována
v roce 1996 v Galerii Václava Špály.
Písařík je známý i přesahy do světa designu a v neposlední řadě i svou láskou ke špičkové módě.
Svět módy a designu také reflektoval ve svých pracích, které představil i na své první samostatné
výstavě v galerii MXM v roce 1995, kde parafrázoval loga a značky předních světových módních návrhářů. O rok později měl samostatnou výstavu v galerii Felixe Jenneweina v Kutné Hoře
a od té doby má vlastní přehlídky poměrně pravidelně, někdy i několikrát do roka. Později jeho
dílo směřuje k jakési letmé impresi, založené na barvách a světle. Úvahy o tom, jak nejlépe barvu
prezentovat, přivedly autora k používání různých technik k jejímu oživení, včetně korálků nebo glitrů,
jak je vidět i na zde reprodukovaném nedatovaném obraze. Současně se vrací i k objektům, které
představovaly těžiště jeho tvorby v období skupiny Pondělí. V současnosti autor stále patří mezi přední osobnosti české abstraktní malby.
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Kintera Krištof
(1966)

Bez názvu
akryl, spreje, překližka
60 × 152 cm
neznačeno
vyvolávací cena: 30 000 Kč

158
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Už od studií patřil mezi nejvýraznější osobnosti nejmladší generace. Prvním výrazným projektem
je TO z roku 1996. Tento domácí mazlíček z lakovaného laminátu se stal Kinterovým nerozlučným
přítelem, provázel ho na nákupech, v metru, prostě všude, kam jeho pán zavítal. Předznamenal
většinu principů, které se v Kinterově tvorbě objevují dodnes: nápaditý objekt vtahující autora i diváka do jiného (trochu posunutého) světa. Propojení výtvarného umění, performance
a divadelní scénografie je typickým momentem pro samostatnou Kinterovu tvorbu i pro akce
a divadelní představení Jednotky, jejíž je vůdčí osobností.
Mezi další díla, která upoutala svou výjimečností patří bezesporu Spotřebiče a Mluviči.
Přemýšlení o povaze umění, života a systému konzumní společnosti Kintera rozehrává i v následujících objektech a instalaciích, ať už se jedná o pohyblivou nákupní tašku, kopulující vrtačku
s vysavačem nebo malého chlapečka mlátícího hlavou o zeď. Všechna Kinterova díla jsou
technicky náročné objekty, které se pohybují, mluví, kouří se z nich nebo jiskří. Autor se pečlivě
věnuje nejen jejich vzhledu, funkci, sdělení, ale i jejich mechanice.
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Polcar Tomáš
(1973)

Hnití plodí žití
2007
akryl, plátno
175 × 175 cm
sign. na rubu T. Pol.
na rubu název a popis díla autorem
vyvolávací cena: 90 000 Kč

provenience:
získáno v atelieru autora
VYSTAVENO:
Tomáš Polcar – Kyklos, Rabasova galerie Rakovník,2013, reprodukováno v katalogu, nečíslováno
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Tvorba Tomáše Polcara odráží jeho způsob života a stav mysli. Neschovává se bezradně za filosofování
či pseudovědu, jde v ní o touhu po dokonalém vyjádření. Polcar věří ve smysl obrazu. Jeho první cyklus
Hnití plodí žití (2007) souvisí s odchodem z města a návratem do přírody. Vztahuje se ke krajině a jejímu
plynutí ve věčném koloběhu proměn. Název prvního z cyklů vychází z alchymistické formule: Každé semeno musí nejprve zčernat, aby mohlo znovu vzejít. Tomáš, obklopen krajinou Českého středohoří a jejím
velkorysým prostorem, si začíná vedle lineárně zakoušeného rychlého městského času všímat cykličnosti
času v přírodě. A sám začíná pracovat v tematických cyklech, v jejichž počátku je nějaký přírodní jev. Směr
jeho myšlenek o hmotě a fyzikálních jevech jako o materiálních projevech ducha iniciovala právě krajina
a její plynutí ve věčném koloběhu proměny. Monumentální monochromatické obrazy Hnití plodí žití jsou
poctou krajině, přírodním živlům, životu i smrti. A zároveň oslavou malby.

výstava Krajiny II, foto: Jiří Jiroutek

Následoval cyklus Atomos (2010), řešící kruh jako dokonalý platónský tvar, a tedy jako základní útvar,
z něhož se odvozují okolní entity a vztahy. Cykly Sóma a jeho podmnožina Arché (2012–13) vycházejí z tvaru
buňky včelího plástu. Tomáš jej zná zblízka, chová včely. Zaměřuje se na dokonalost tvaru šestiúhelníkové
buňky, jím tvořenou síť, vztahy části a celku, vznikem a rozpadáním, plností a prázdnotou. Obrazy z tohoto cyklu představují kultivovanou malbu, na jedné ploše se zde potkávají geometrie s lyrickou abstrakcí
a průniky do krajiny. Na Sómu přímo navazují obrazy z cyklu Rezonance (2014). Rezonančním tématem
je šestiúhelník. Zprvu převažují geometrické kompozice, a postupně se odehrává návrat do prostoru symbolické krajiny. Naznačený návrat ke krajinám cyklu Hnití plodí žití v Rezonanci získává jasný směr. Polcar
se na velkých formátech vrací k malířskému uvolněnému stylu z cyklu Hnití plodí žití. V případě Rezonance
je malba ještě monumentálnější. Zpočátku ještě zůstává u šestiúhelníku, jeho významovost podporuje
jeho opakováním a hexagony nechává spolu v různých variacích rezonovat. Geometrie přetrvávající ještě
z předchozí Sómy však postupně ustupuje expresi a lyričnosti. Tematický vrch přebírá abstraktní krajina
a šestiúhelník se z ní vynořuje nikoli jako hlavní téma, ale jako konfigurující a uklidňující prvek, mnohdy
již pouze v tušeném náznaku.
Kotva šestiúhelníku postupně přestává být zapotřebí a Tomáš se ve své nejnovější tvorbě ocitá zpátky v krajině, se kterou si začal v lyrickém i výpravném Hnití. Jde až na tresť krajiny. Snaží se porozumět směsi pocitů
a vjemů, souvisejících s konkrétní krajinou, a dosáhnout jejího nejčistšího extraktu.
Lucie Šiklová
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Hostiňák Bohdan
(1968)

Dórský pohled
1995
olej, plátno
95 × 130 cm
sign. PD BH 95 (azbukou)
vyvolávací cena: 130 000 Kč

Bohdan Hostiňák se narodil roku 1968 ve Svidníku
na Slovensku. Vystudoval v letech 1983–1989 SVŠP
v Košicích a v letech 1991–1997 VŠVU v Bratislavě.
Svojí tvorbou se zařadil mezi nejúspěšnější a vyjímečné zjevy v současném slovenském malířství, kteří již prezentují svá díla nejenom doma,
ale i na mezinárodní zahraniční scéně. Zůčastnil
se mnoha samostatných a společných výstav
v Paříži, Amsterodamě, Reykjaviku, Moskvě,
Hamburku, Londýně, Praze, Brně, ale i v USA ap.
Základní koncepcí jeho tvorby je úsilí v hledání
cesty k „pramenu života“, touha po rovnováze
a ušlechtilosti v umělecké tvorbě. V současné
době patří k nejvíce obsazovaným výtvarníkům
mladé generace při souborných výstavách současného moderního malířství.
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Štech Adam
(1980)

Žena s loutnou
2014
kombinovaná technika, asambláž, koláž, akryl, pastel, plátno
100 × 80 cm
sign. PD A. Štech 14
vyvolávací cena: 65 000 Kč

Štech vystudoval malbu v roce 2008 v ateliérech Jiřího Sopka a Vladimíra Skrepla na pražské AVU.
Jeho práce byly prezentovány například na výstavách Pražského bienále 3 v Karlín Halls nebo
Resetting / Jiné cesty k věcnosti v Galerii hlavního města Prahy v roce 2007.
Ve svých obrazech rozebral jak mistrovská malířská díla muzejních sbírek, tak banální obrazové
reprodukce jako reklamy nebo i svaté obrázky na jednotlivé kompoziční prvky a extrahoval pozadí
jejich kompozic, významové symboly a dominantní znaky. Štechův malířský rukopis si našel silné
obsahové specifikum v grotesce černého humoru, jež vyrovnává polaritu naivní romantiky s agresivitou, a odstraňuje falešnou iluzi vžitých představ ve prospěch autentického malířského sdělení.
V posledních pracích Štech obohatil svůj výběr figur, deformovaných jeho abstraktními zásahy kubistické, expresivní či poetické provenience, o předlohy plastik a reliéfů hlav, jež podobně jako jeho
portréty spíše zakrývají než odhalují tváře figur, a děsí jimi než baví.
Vlasta Čiháková Noshiro
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Vasilko Ján
(1979)

Ice Hockey 1.
2007
akryl, plátno
140 × 200 cm
sign. na rubu 2007 Ján Vasilko
na rubu popis díla autorem, na blindrámu štítek
výstavy: Wannieck Gallery Brno, 22. 6. – 25. 9. 2011
vyvolávací cena: 140 000 Kč

Ján Vasilko je významný představitel mladé
generace slovenských malířů, která se po roce
2000 rychle etablovala nejen na domácí, ale
i na zahraniční scéně. V letech 1994–98 studoval na Škole užitkového výtvarnictví obor grafika a následně se zabýval studiem na katedře Výtvarných umění a intermédií na Fakultě
umění TU v Košicích. Také absolvoval stipendijní
pobyt na VŠVU v Bratislavě a AVU v Praze.
Realizoval také několik studijních pobytů r. 2005
ISCP Studios New York, v roce 2009 Strabag Art
Studios Wien, 2009 FKSE Studios Budapešť. Získal
domácí a zahraniční ocenění – stal se vítězem
ceny Oskara Čerpana pro mladého výtvarníka
roku 2005, či vítěz Strabag Artward iternational
ve Vídni roku 2009. Je představitelem post-geometrické abstrakce a projektantem její obrazové
architektury. V roce 2005–6 po návratu z USA
vytvořil sérii černo-bílích maleb s názvem „Štúdie
pre utopicků vežu I-X“, kde se vypínají mohutné
věže a asketické architektury.
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Cígler Václav
(1929)

Bez názvu
2013
světelný objekt, nerez, 2× 96 světelných baněk
v. 177 cm (variabilní)
sign. na konstrukci Cígler
světelné pole je uchycené kloubem, který umožňuje polohování, jednotlivé části světelného pole
se rozsvědcují pomocí dálkového ovladače
vyvolávací cena: 450 000 Kč

Již od svého profesora na pražské UMPRUM Josefa Kaplického se Václav Cigler učil ctít řád forem
a ohlížet se na nároky prostoru. Prostor se pro Ciglera stal součástí dialogu, argumentem ve vysvětlení stanovisek. Také proto svá díla příliš ilustrativně nepojmenovává, aby divákovi poskytl dostatečnou volnost interpretace. Umělecké dílo je pro něj podnětem k nalezení širších konotací při pohledu
na svět nebo v pohlížení do svého vlastního nitra.
Václav Cígler spojil uměleckou i technickou krásu a vytvořil z nich novou kvalitu. Dokázal přesáhnout obvyklé optické standardy a donutil vnějšího pozorovatele chtít vidět i něco navíc než jen to,
co se zjevuje v té nejpřístupnější podobě. Nutí myslet v širších souvislostech a objevovat zázračnou
dynamiku světla.
„Organizuji prostor, vymezuju jej a otvírám, člověk je mně formou i obsahem, všechno je mně člověkem.“
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Nemůžete se zůčastnit aukce na sále?
Využijte možnosti online dražby!
Jak postupovat:
1. registrace
2. schválení účasti v aukci
3. možnost procházet katalog a vkládat limity
4. online účast na aukci z počítače, telefonu nebo tabletu
Průběh aukce bude v reálném čase přenášen do Vašeho zařízení,
budete se moci zúčastnit, jako kdybyste seděl přímo v sále.
Registrujte se do aukce nejpozději den před začátkem aukce, abyste
mohli být řádně schváleni. Děkujeme!

http://acb.livebid.cz
powered by
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