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

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

Praha 1, topičův salon, Národní třída 9
29. 9. – 9. 10. 2016  (10.00 – 18.00 hod. denně, včetně víkendů i svátků)

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

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

registrace účastníků aukce 9. 10. 2016 začíná od 12:30 hod.

Aukce / Auction
Proběhne v neděli 9. 10. 2016 ve 13.30 hod., topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9.

Will take place on october 9, 2016 at 1.30 p.m. in the topičův salon, Praha 1, 
Národní třída 9.

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

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

www.acb.cz

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

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

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

BrNo cZ, s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárod-
ních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou pří-
stupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 
1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., se sídlem lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČo 60715 553, která provádí dražbu 
na žádost vlastníků dražených předmětů: 9. 10. 2016 ve 13.30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. tento 
aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho 
dodržovat. celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. Art 
coNsultiNg BrNo cZ, s.r.o. v topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.

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

 Za příhozy se přitom považuje:

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

 o pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

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

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

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

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

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

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

of auction by the salesroom 1.Art consulting Brno cZ, s.r.o. Auctions organised according to 
these auction regulations are organised according to international customs v relating art trade 
and are in compliance with the percepts of law of czech republic. Auctions are accessible only 
to the clients of the salesroom and with the permission of the salesroom also to other persons. 
By the salesroom the company 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s. r.o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, 
iČo 60715 553 is to be understood. the company 1. Art consulting Brno cZ, spol. s r. o., lerchova 
299/7, 602 00 Brno, identification number (iČo): 60715553 organises, on request of owners of things 
offered for public sale, an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. Praha 
on October 9, 2016 at 1.30 p. m. these auction regulations are compulsory for all the persons 
participating in the auction, and by participating the persons are committing to upholding them. 
the complete set of auction regulations is available at the exhibition of the offered artworks 
in the office of the company 1. Art coNsultiNg BrNo in topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.

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

 individual bids are as follows:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aukce topičův salon Praha
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1.

Mucha Alfons (1860–1939)

Job Cigarette Papers
1898
originální barevná litografie, karton kašírovaný na plátně
145 × 98 cm
sign. ld mucha v tisku

tisk: F. champenois Paris.

provenience:
 � ze sbírky richard and merle haber, usA (zapůjčen katalog aukce heritage Auction)

reprodukováno:
 � Alfons mucha – soubor užité grafiky, středočeské muzeum roztoky u Prahy, 1980, 
obr. č. 32

odhadní cena: 250 000 – 300 000 kč vyvolávací cena: 200 000 Kč

mucha se stal známým téměř přes noc díky divadelnímu plakátu gismonda (1894–1895), 
který si u něj objednala pařížská herečka sarah Bernhardtová. herečka později uzavřela 
s muchou smlouvu a on pro ni a divadlo renesance v Paříži vytvořil ještě několik dalších 
plakátů.

mucha však nebyl pouze grafikem a tvůrcem světoznámých plakátů ve stylu art nouve-
au. všestranným nadáním zasahoval do všech uměleckých oborů, sochařstvím počínaje 
a divadlem konče. mucha se stal známým jako umělec pracující v oboru užitého umění, 
kromě plakátů tvořil i návrhy obalů pro celou řadu spotřebních předmětů, maloval návr-
hy jídelních menu, kalendářů a dekorativních zástěn, doplňoval knihy svými ilustracemi, 
např. otčenáš (le Pater, 1899), mimo jiné vytvořil grafickou předlohu k první českosloven-
ské poštovní známce a navrhoval i grafickou podobu československých bankovek. Jeho 
tvorba zahrnuje návrhy interiérů, nádobí, šperků, ale i návrh okna v katedrále sv. víta 
(od západu třetí okno vlevo).

Byl velkým vlastencem a jeho životním dílem je cyklus velkoformátových pláten slovanská 
epopej, na kterém pracoval osmnáct let.

SVěTOVě PROSLULý UMěLEC 
ČESKéhO PůVODU
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2.

Pafka Oskar (1896–1949)

Fructus Meridiani Fecit
1935
kombinovaná technika, dřevo
100 × 49,5 cm
sign. ld oskar Pafka 1935, na rubu monogram Po 1935

odhadní cena: 120 000 – 150 000 kč vyvolávací cena: 55 000 Kč

Pafkovy obrazy jsou osobními výpověďmi, které čerpají ze symbolismu a doplňují art 
decový charakter jeho raných obrazů o velmi zajímavý a v té době dosti neobvyklý 
moment. Zároveň je to přihlášení se k daleké minulosti a k prehistorii. krajina, kosmos, 
nekonečný mlčenlivý prostor, ve kterém se člověk ztrácí, jsou symbolickými obra-

zy už v romantice. lidské pocity a ladě-
ní duše, symbolizované krajinnými prvky, 
se táhnou celým 19. stoletím. Nejen prostor, 
nýbrž i jednotlivosti, květiny, mraky, kame-
ny, proudící voda, proudící světlo, se stávají 
symboly velikosti přírody, elementárními 
symboly vůbec.

oswald spengler mluví o symbolice barev: 
„modrá, barva perspektivy, je vždy ve vzta-
hu k temnotě, k ne-světlu, neskutečnému, 
neproniká, nýbrž vtahuje do dálky. modrá 
a zelená jsou transcendentální, duchové, 
nesmyslové barvy, jsou barvami osamě-
losti, starosti, vztahu okamžiku k minulosti 
a budoucnosti, osudu jako ve vesmíru exis-
tujícího řízení.”

v námětové rovině hledal oporu v němec-
kém malířství, např. v obraze smrt, 1933, 
v němž se přihlásil k Arnoldu Böcklinovi, 
k jeho Autoportrétu se smrtí hrající na hous-
le s jedinou strunou, z roku 1872. Pro symbo-
listy byla smrt branou z reality pozemského 
bytí k oné nejasně představitelné vyšší rea-
litě, která patří jejich touze – oblíbená jsou 
v této souvislosti témata lidských věků – 
mládí, zralosti, stáří. smrt, starost o budouc-
nost a vztah okamžiku k budoucnosti.
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3.

horejc Jaroslav (1886–1983)

Dalila
1923
plastika, patinovaná sádra
v. 63 cm
sign. dole horejc 23

odhadní cena: 80 000 – 120 000 kč vyvolávací cena: 45 000 Kč

Posuzované dílo „dalila“ je autentickou, reprezentativní a graciézní prací Jaroslava 
horejce, jehož tvorba se řadí mezi nejvýznamnější a nejzajímavější sochařské projevy prv-
ních desetiletí dvacátého století nejen v českém umění, ale i ve světových souvislostech. 
kromě toho, že jeho dílo vyrostlo ze secese a bylo krátce ovlivněno kubismem, je to pře-
devším onen zvláštní kult artistní aranžovanosti a dekorativnosti kompozice, salónní ele-
gance formy a estetizace erotičnosti, které z Jaroslava horejce učinily spolutvůrce slav-
ného stylu „Art deco“. Ne náhodou byl na „exposition internationale des Arts décoratifs 
et industirels modernes“ v Paříži roku 1925 vyznamenán prestižním oceněním „grand Prix“.

traduje se, že už za studií na uměleckoprůmyslové škole mu profesor sucharda s Janem 
kotěrou říkali „originalita“. sám připomíná, že vždy „hledal svou individualitu“, aniž by 
však chtěl zastírat vlivy, kterými prošel. horejcovy plastiky tak nepopřou obdiv pro e. A. 
Bourdella, kterého autor osobně poznal při jeho výstavě v Praze roku 1908. Jak dále 
poukázal P. Wittlich, kánon protáhlého těla, úzkého v bocích a širokého v partii ramen, 
tak charakteristický pro horejcovy sochy, má svůj předobraz v archaickém řeckém typu 
kuroi, v manýristických sochách giovanni da Bologna a Adriana de vriese, zatímco rodo-
kmen rafinovaně sublimovaného erotismu můžeme sledovat až k malířství antických váz.

Posuzované dílo „dalila“ je naprosto typickou horejcovou sochařskou prací, spadající 
do tematického okruhu biblických a mytologických příběhů. svým podmanivým námě-
tem (založeným na tajemství nápovědi) a dekorativní, archaizující stylizací se kromě sty-
lového označení „Art deco“ zařazuje i do proudů neoklasicismu a symbolismu.

horejce fascinovaly postavy herojů a osudových žen, jakými byly např. salome či právě 
dalila. Autor skvěle zachytil dráždivou krásu hrdinky, která na bohatýru samsonovi 
vylákala tajemství jeho síly (samson: „Nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, protože jsem 
od života matky Boží zasvěcenec. kdybych byl oholen, má síla by ode mne odstoupila, 
zeslábl bych a byl bych jako každý člověk.“), po uspání mu vlasy oholila a takto zesláblé-
ho ho vydala Filištínům. horejcova „dalila“ je sochařsky mimořádně kultivovaným dílem 
plným delikátní smyslnosti a okouzlujícího šarmu. skvěle nám ukazuje, jak Jaroslav horejc 
svou kdysi provokující originalitou zásadně obohatil výrazový rejstřík českého moderního 
sochařství.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; historička umění a kurátorka
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4.

Švabinský Max (1873–1962)

Dívčí akt v ateliéru
1931
kresba uhlem, karton
62 × 50 cm
sign. Pd m. Švabinský 18/5 31

pravost potvrdila Phdr. Naděžda Blažíčková horová

odhadní cena: 50 000 – 80 000 kč vyvolávací cena: 18 000 Kč

kreslíř Švabinský téměř po způsobu novo-
impresionistů usiluje o integritu umělého 
světla. Z kreseb vyzařuje výjimečná sen-
zibilita, jemná a suverénní zároveň. Zde 
se Švabinský – kreslíř dostal na nejvyšší 
evropskou úroveň. rozdíl mezi puntičkářsky 
provedeným olejem a suverénními kres-
bami však zůstane Švabinského údělem. 
všeobecně se má zato, že byl lepším kreslí-
řem než malířem. 

speciální důvod uvádí francouzský kritik 
a znalec symbolismu camille mauclair, 
který o Švabinského díle často psal: umělci, 
kteří se zabývají víc kresbou a grafikou, 
rádi přehánějí v malbě, kde se odškodňují 
za nebarevnost svých běžných výrazových 
prostředků. snad tu sehrál významnou roli 
i Švabinského názor na rozdílné poslání 
kresby a malby.

V KRESBě JDE O EMOCI, 
V MALBě O DEFINICI
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5.

Preisler Jan (1872–1918)

Návrh mozaiky pro Zemskou banku v Praze (Česání jablek)
1909
olej, plátno
141 × 248,5 / 196,5 × 275,5 cm
sign. nezjištěna

součástí díla jsou 4 grafické listy zasazené do rámu: havránek Bedřich (1821–1889), 
vodní mlýn, lesní krajina, chalupy u řeky, mlýn v lese, 1870, 4× ocelorytina,  
4 ks 16 × 21,5 cm, sign. 4× hawranek 1870 v tisku

odborná expertiza: prof. Phdr. Petr Wittlich, csc., Phdr. rea michalová, Ph. d.

bylo zahájeno řízení o prohlášení obrazu za kulturní památku Čr

reprodukováno:
 � (monografie) Antonín matějček, Jan Preisler. Praha: melantrich, 1950, obr. 184
 � (monografie) Petr Wittlich – lenka Bydžovská – karel srp – Polana Bregantová, 
Jan Preisler. Praha: obecní dům, 2003, obr. 240

odhadní cena: 5 000 000 – 7 000 000 kč vyvolávací cena: 3 000 000 Kč

Jde o návrh mozaiky na boční stěně domu (bývalé Zemské banky) č.p. 857 stojícím 
na pozemku p. č. 564 v Praze 1 – Nové město, Na Příkopě. Námětem obrazu je česání 
jablek – sedící jinoch a hoch s mísou ovoce v pravé části, strom, oblak a náznak krajiny 
v levé části obrazu.

Autorem díla je Jan Preisler (1872–1918). společně s výše popsaným obrazem Jana 
Preislera jsou v jednom rámu dále umístěny čtyři samostatné grafiky Bedřicha havránka 
(1821–1899) z roku 1870 s výjevy 1/ vodního mlýna, 2/ krajiny v lese, 3/ domků u divoké řeky 
a 4/ mlýna u potoka v lese, nejspíše lept, papír, každá o rozměrech 21 × 22,5 cm, každá 
signována „havránek 1870” .

LYRIK 
DELIKÁTNÍ SENZIBILITY
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Posuzovaný obraz je autentickým, velkolepým a mimořádně vzácným dílem Jana 
Preislera, stěžejní osobnosti tzv. generace devadesátých let – zakladatelského pokolení 
českého moderního umění. Je grandiózní prací autora všeobecně přijímaného za tvůr-
ce prvního moderního obrazu v českém malířství, který všechny dobové vlivy dokázal 
přetavit v osobitou syntézu propojující neoromantický idealismus, symbolistní soustředění 
na hlubiny duše i secesní požadavek originálního stylu. „lyrik delikátní sensibility, jemuž je 
forma a barva tolik, co tón hudebníků a vnitřní rytmus verše básníkova“, tak označil Jana 
Preislera kritik k. B. mádl. v malířově díle ožívají melancholické nálady, pohádkové touhy, 
erotické smutky a osudová traumata, rozeznívající v té době také verše A. sovy, o. Březiny, 
k. hlaváčka, J. Zeyera i skladby J. suka, o. ostrčila a v. Nováka. Janu Preislerovi se bravur-
ně podařilo vyjádřit psychiku moderního člověka na prahu nového století: bolestný pocit 
vykořenění, který přinesl moderní individualismus, touhu po splynutí s přírodou i vědomí 
umělecké obnovy a očekávání nových životních sil.

Preislerova plošná stylizace, úsilí o monumentalitu a vnitřní jednotu, kult krásy a harmo-
nie se úspěšně uplatnily při monumentálních realizacích výzdoby secesní architektury. 
důležitou složkou generačního programu byla totiž představa tzv. „gesamtkunstwerku“, 
jednotného uměleckého díla jako výsledku aktivní spolupráce odvětví malby a plastiky 
s architekturou a užitým uměním. k tomuto úkolu byl Jan Preisler disponován nejen svým 
studiem, ale především mnohostranností svých zájmů. 

mozaika z domu Příkopy 18
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k monumentálně dekorativní tvorbě ho vedly nejen vnější podněty zakázek (v nichž 
nacházel takřka jediný zdroj příjmů), vnímal ji také jako možnost nových zkoumání a řeše-
ní problematiky výtvarné formy, jak ji tehdy studoval v knize Adolfa hildebranda „das 
Problem der Form in der bildenden kunst“, jejíž druhé vydání z roku 1905 na české uměl-
ce silně zapůsobilo. Již Antonín matějček zdůraznil, že Preislerovo studium hildebranda, 
spolu s vlivem heroicky monumentálních soch e. A. Bourdella (který měl roku 1909 v svu 
mánes výstavu a osobně navštívil Preislerův ateliér), se promítlo do čtyř mozaikových polí 
pro novostavbu Zemské banky v Praze Na Příkopech (1909–1910) od architekta osvalda 
Polívky, s nímž malíř spolupracoval již o několik let dříve na výzdobě obchodního domu 
u Nováků (1902–1904). Z kresebných studií a pastelových náčrtů vzešly čtyři finální olejové 
návrhy, z nichž jeden je námi posuzovanou prací.

Preisler pojal mozaikovou výzdobu Zemské banky jako významově provázaný celek. 
střed triptychu (tři pole orientovaná do ulice Na Příkopě) koncipoval jako alegorii práce 
a plodnosti, po levé straně rozvinul svůj oblíbený motiv chlapce pozorujícího let rajských 
ptáků na obloze (téma: lidská myšlenka tvůrčí), po pravé straně uplatnil námět otce 
se synem, kteří vzhlížejí k torzu rozestavěné budovy (téma: dílo lidských rukou).
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Posuzované dílo je finálním návrhem pro mozaiku v poli na boční straně budovy, oriento-
vané do ulice Nekázanka. Jedná se o pozoruhodnou, tématicky a kompozičně důklad-
ně promyšlenou práci. Janu Preislerovi se zde mistrně podařilo oživit tradiční alegorii 
(zobrazování pojmů a vlastností personifikacemi v podobě „krásných“ ženských postav 
s příslušnými atributy), aniž by však došlo k popření její zásady spočívající v dohodnuté 
konvenci a čitelnosti významů. krajinný výsek s postavami jinocha a hocha česajících 
jablka symbolizuje plodivou moc přírody. typ těchto mužských postav je velice charak-
teristický pro Preislerovu ikonografii. Především zde rozpoznáváme malířovo „alter ego“, 
jímž je postava Jánika, vesnického chlapce s havraními vlasy, v bílé košili a rezavých 
kalhotách, který se objevuje ve všech klíčových Preislerových obrazech, a to právě i tam, 
kde je tento osobní umělcův hrdina idealizován. Jak poukázal P. Wittlich, rodokmen této 
postavy sahá až k romantickému jinochovi k. h. máchy, k tomu „cizinci v naší zemi“, který 
touží výše, do „říše světla“, tam, kde je jeho skutečná vlast a kde sídlí „vzor krásy“.

Posuzovaný Návrh na mozaiku pro Zemskou banku v Praze představuje Preislerovu práci 
muzeálních / galerijních kvalit. Je to dílo mimořádně ušlechtilého účinu, které hraje 
na struny naší citovosti osobitým ztvárněním dobového životního pocitu souznění s příro-
dou, je evokací pozemského ráje.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D., historička umění a kurátorka
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6.

Kuba Ludvík (1863–1956)

Hrnčíři ve Štipu na trhu – Makedonie
1925
olej, lepenka
22 × 27,5 cm
sign. Pd l kuba 1925

na rubu popis autorem

pravost potvrdila Phdr. Naděžda Blažíčková horová

odhadní cena: 80 000 – 120 000 kč vyvolávací cena: 28 000 Kč

cesta ludvíka kuby k malířství byla dlouhá a komplikovaná. Zpočátku využíval kres-
bu a akvarel k drobným ilustracím při svých cestách do srbské lužice, na Balkán 
a Podkarpatskou rus, kde se věnoval sbírání lidových písní. Podnikal časté studijní 
cesty na lužici, do haliče, na ukrajinu a do ruska. Nejčastěji však jezdil do Černé hory 
na do Bosny a hercegoviny. Problémy s financováním sbírky slovanstvo ve svých zpě-
vech ho přivedly k radikální životní změně, v roce 1893 odjel do Paříže s cílem věnovat 
se výhradně malířství. 

Zásadním obdobím byl pro něho pobyt v soukromé škole Antona Ažbeho v mnichově 
v letech 1896–1904, kde se setkal s ruskými umělci vasilijem kandinským a Alexejem 
Javlenským. od roku 1904 žil ve vídni a do Čech se natrvalo vrátil až v roce 1911. 
výjimečně dlouhá umělecká kariéra činí z ludvíka kuby umělce dvou století. Jako větši-
na jeho vrstevníků byl ovlivněn impresionismem a secesí.

VýZNAMNý PřEDSTAVITEL 
ČESKéhO IMPRESIONISMU
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7.

Radimský Václav (1867–1946)

Makové pole

olej, lepenka
49 × 70 cm
sign. ld v radimský

pravost potvrdila Phdr. Naděžda 
Blažíčková horová

odhadní cena: 350 000 – 400 000 kč 
vyvolávací cena: 250 000 Kč

radimský se odlišoval od svých českých 
vrstevníků celým pojetím. Ačkoliv se snažil 
přizpůsobit se českému malířskému názo-
ru, zůstane jednou provždy především tlu-
močníkem francouzského impresionismu, 
nositelem francouzské techniky do čes-
kého krajinářství. v průběhu třiadvace-
ti let, kdy žil v blízkosti clauda moneta, 
si osvojil jeho názor a techniku tak doko-
nale, že se od toho už nemohl oprostit. 
Francouzskou koncepci impresionismu 
přijal jako dogma a nedokázal, a snad 
ani nechtěl, ji překročit. Pracoval širokým 
plným štětcem, s jistotou jím modeloval 
barevnými skvrnami své břehy, vodu a stro-
my, jezírka či vodní tůně. tyto náměty pak 
maloval až do konce svého života i doma, 
kde inspiraci nacházel v malebné polab-
ské krajině.

PhDr. Naděžda Blažíčková Horová
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8.

Ullmann Josef (1870–1922)

Zimní podvečer
olej, plátno
100 × 120 cm
sign. Pd J. ullmann

pravost potvrdila Phdr. Naděžda Blažíčková 
horová

odhadní cena: 300 000 – 400 000 kč 
vyvolávací cena: 280 000 Kč

ullmanna formovala chittussovská krajina 
a také tendence krajinářské secese, jíž měl 
možnost v mnichově soustředěně poznávat 
– roku 1895 viděl v glaspalastu bezesporu 
výstavu Worpswedských s jejich náladový-
mi melancholickými plátny, v nejranějších 
pracích se tak snoubí romanticko-realistic-
ký názor s dekorativismem secese (březové 
háje), postupně s uvolněním štětcového před-
nesu se posiluje vizuální složka a ullmann 
přechází k technice větších či menších skvrn, 
barvy roztírá do sucha do podložky i vrší 
v pastách, kombinuje olej i temperu a docilu-
je skutečného technického mistrovství. kolem 
roku 1910 se již natrvalo oddal ryzímu impresi-
onismu se silnými akcenty žluté, červené, bílé, 
modré a dalších nelomených čistých barev, 
přičemž dosáhl zejména v letních a zimních 
motivech výrazově přesvědčivých výsledků. 
(Josef Čapek).

PROPAGÁTOR 
IMPRESIONISMU
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9.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Lodě na Cejlonu
1908
olej, plátno
90 × 108 cm
sign. Pd ot. Nejedlý 1908

odborná expertiza Phdr. rea michalová, Ph. d.

odhadní cena: 1 500 000 – 2 000 000 kč vyvolávací cena: 450 000 Kč

Posuzovaný obraz „lodě na cejlonu“ je autentickým, reprezentativním a špičkovým 
dílem otakara Nejedlého, výrazné umělecké osobnosti, která se stala neopominutelným 
článkem české krajinářské tradice. Nejedlého dílo zaujme nezaměnitelným výtvarným 
jazykem, pro nějž je typický umocněný kolorismus, opulentní bohatství tvarů a drama-
tická kompozice, v nichž se zrcadlí malířova zjitřená emocionalita. Po lekci postmoderny 
dokážeme o to více ocenit autorův neortodoxní přístup, schopnost jít vlastní cestou 
a dospět často až k velmi radikálním výtvarným řešením, která by si jeho vrstevníci jen 
stěží dovolili. to, co mohlo být dříve vnímáno jako vybočení z řady, získává na hodno-
tě. v Nejedlého lidské a umělecké opravdovosti, hlubokém citovém založení i odvaze 
k riziku a dobrodružství lze nadto hledat důvody umělcovy obliby. takovým způsobem 
působil i na své žáky, když od roku 1925 začal vést krajinářskou speciálku na Akademii 
výtvarných umění v Praze.

UNIKÁTNÍ MISTROVSKÁ 
REALIZACE
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Posuzovaný obraz „lodě na cejlonu“ je autorovou mistrnou realizací z velmi sběratelsky 
ceněného období jeho cesty na cejlon a do indie v letech 1909–1911, které představuje 
jeden z jeho tvůrčích vrcholů.

rok 1908 byl pro Nejedlého rokem osudovým, z osobních i uměleckých důvodů. Začal 
vážně uvažovat o cestě do indie, aby se jeho „paleta barevně rozsvítila“, jak znělo tehdej-
ší malířské heslo dnů. rok 1909. Přípravy a vlastní cesta. Nejedlý toto dobrodružství, moti-
vován touhou najít ztracený ráj, ztracenou harmonii s přírodou jako předtím gauguin, 
podnikl spolu s malířem Jaroslavem hněvkovským (1884–1956), kterého poznal v Římě 
při náhodné šachové partii v caffè greco (během svého stipendijního pobytu). celé 
putování sám poutavě beletristicky popsal v knize „malířovy toulky po evropě, cejlonu 
a indii“ (NČsvu, Praha, 1960). Zde přiznal, že ve svém životě zažil jen několik ohromujících 
přírodních dojmů: „Bylo to na prvém místě moře…“ Plavba po smaragdovém, vlnami 
zvrásněném moři ho fascinovala. „tedy poprvé v indickém oceánu! Pluli jsme rozvlně-
ným mořem, vlnění způsobil silný teplý vítr. také barva moře nebyla již jasně modrá, 
nýbrž černozelená. obzvláště čarovně krásný pohled skýtalo moře v noci. hřebeny jed-
notlivých vln se čeřily a svítily jasně smaragdově zelenou barvou, a i celé plochy takto 
světélkovaly. Naše loď v místech, kde brázdila vodu, byla celá zelenavě ozářena, takže 
tváře všech, kteří se naklonili přes zábradlí, sledujíce toto čarovné divadlo, byly jakoby 
osvětleny zeleným bengálem…“

Posuzovaný obraz vychází z této inspirace – průzračné moře, místní lodě a především 
ostré světlo odhalující barevnou nádheru orientu. v prvním plánu ztvárnil otakar Nejedlý 
bravurní malířskou skvrnou „figurky“ pasažérů, čekajících na nalodění. Záměrně tak kon-
trastoval drobnost postav s nespoutaností a krásou širého moře, čímž poukázal i na odvě-
ký souboj s přírodním živlem. obraz precizně reflektuje malířovo okouzlení z ohromujících 
přírodních dojmů. suverénní barevná skvrna fauvistického rodu se zde stává součástí 
zvlněné ornamentální struktury, vytvářející svébytný pendant k tehdejší české expresi. 
malířsky svěží pojetí, výrazná faktura a jedinečný soulad barevných tónů dosvědčují, 
že Nejedlého styl se řadí mezi nejzajímavější výtvarné projevy, které v té době vznikly.

Poznámka k dataci obrazu: datace Nejedlého děl s tematikou cejlonu a indie je pro-
blematická. Některá jsou datována rokem 1908, kdy autor na cejlonu ještě nebyl, další 
rokem 1909, kdy se ještě nevrátil do Čech. týká se to zejména obrazů větších formátů, 
které vznikaly (na základě přivezených skizz) až po Nejedlého návratu domů do Čech.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.; historička umění a kurátorka
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10.

Zrzavý Jan (1890–1977)

Zátiší s hruškami
1912
olej, jedlová deska
38,8 × 31,5 cm
sign. PN Jan Zerzavý 1912

přiložená odborná expertiza Jana orlíková a odborná expertiza Phdr. karel srp, 
chemicko technoligická expertiza a odborný posudek Zora grohmanová

odhadní cena: 1 500 000 – 2 000 000 kč vyvolávací cena: 750 000 Kč

vyhodnocení technologického průzkumu u obrazu Zátiší s hruškami nebrání uznání před-
pokládaného autorství Jana Zrzavého. Formální změny pod současným zátiším, které 
zaznamenal rtg snímek, svědčí o původnosti malby. Škála zjištěných pigmentů je tra-
diční, v databázi je v jeho malbě v období před rokem 1915 registrovaná zinková bělo-
ba, zinková žluť, červený okr i pruská modř a pojivo barev převážně olejové. Absence 
podkladu je ojedinělá, ale na dřevěnou destičku bez podkladu malíř namaloval v roce 
1913 obraz kristus a Jan. dřevo podložky se tu také v malbě uplatňuje a na temně modré 
podmalbě jsou nasazené světlé partie celého výjevu. další srovnání poskytuje obraz 
spící hoch datovaný rokem 1912. opět na tmavém základu malíř modeluje světlejší záhy-
by drapérie s finálními světly realizovanými štětcem s polosuchou barvou. v pravém dol-
ním rohu leží kulatá mísa s ovocem – hruškami? Zaměříme-li se na signaturu s datováním 
tak při komparaci s originálním podpisem a letopočtem na Zátiší s konvalinkami z roku 
1913 vidíme stejný rukopis i způsob signování (viz srovnávací materiál).

Zkoumaný obraz pochází dle svědectví součas-
ného majitele z majetku pana Judr. rudolfa 
císaře, který Zátiší s hruškami dostal údajně 
od Jana Zrzavého za právnické služby, které 
malíři poskytl.

Autorka posudku se na základě výsledků zís-
kaných z technologického průzkumu obrazu 
domnívá, že by Zátiší s hruškami mohlo být 
raným a dosud formálně a výtvarně nevy-
hraněným artefaktem Jana Zrzavého. Pro 
konečné uznání pravosti však ještě doporu-
čuji tento posudek doplnit o názor historika 
umění, např. Phdr. karla srpa, předního znal-
ce umělcova díla.

v Praze 11. října 2015, Zora Grohmanová 



43



44

existenci a autenticitu Zátiší s hruškami potvrzuje reprodukovaný osobní zápis v umělcově 
kartotéce. Podle údaje „rezkovec v létě” namaloval umělec obrázek při pobytu na otco-
vě statku v rezkovci. Jedno z prvních Zrzavého zátiší ve vlastním stylu se objevilo na trhu 
teprve nyní. sám Jan Zrzavý je považoval za nezvěstné. hledáme-li příbuznost v pracech 
z té doby, narazíme na obraz (soukromá sbírka) nazvaný spící hoch. Na tom obraze 
je v pravém spodním rohu zátiší s mísou ovoce. celková barevnost i tvarové pojetí pro-
zrazují, že obraz spícího hocha byl malován téměř současně v roce 1912. Podle záznamů 
autora tomu tak skutečně bylo a obě díla vznikla při letním pobytu v rezkovci.

Podpis Zerzavý používal malíř hlavně na přelomu dvacátých a třicátých let. slavné Zátiší 
s konvalinkami, malované v roce 1913 však má stejnou signaturu. to nasvědčuje tomu, 
že jméno Zerzavý používal i v desátých letech.

Pozoruhodné Zátiší má řadu technických nedostatků, které paradoxně potvrzují, že auto-
rem je skutečně mladý Jan Zrzavý. Především malba na nešepsovaném podkladě 
ukazuje minimálně na dvě věci. Za prvé autor byl nezkušený a nevěděl co technicky 
malba bez šepsového podkladu může udělat. Za druhé – a tady jsem již jen v oblasti 
dohadů – si myslím, že autora zaujala struktura dřeva prosvitající malbou a dávající 
Zátiší další estetický prvek. Zátiší bylo zřejmě dosti nešetrně skladováno, takže jeho okraje 
jsou roztřepené, což lze restaurátorsky snadno napravit. vpravo nahoře pod signaturou 
je vypadlý suk. také nahnědlá „staromistrovská” barevnost je charakteristická pro léta 
po roce 1910. viz spícího jinocha, který byl mimochodem nedávno vydražen v londýně 
za několik milionů.
 
Podle mého názoru je obraz Zátiší s hruškami (olej na jedlové desce, 38,8 × 31,5 cm) 
autentickou prací Jana Zrzavého z roku 1912. dokládá vývojovou cestu malíře, který 
tak poctivě usiloval vyjádřit svůj vnitřní svět vlastním způsobem. Posuzované zátiší patří 
na počátek této cesty k vlastnímu výrazu a tím se jeho cena násobí.

v Praze, 14. května 2016, Jana Orlíková

Jan Zrzavý, malíř, kreslíř, grafik, scénický výtvarník a ilustrátor. Nedokončil studia 
na uměleckoprůmyslové škole v Praze. v roce 1907 namaloval obrazy Údolí smutku 
a veselá poutnice, v nichž se mu poprvé podařilo zachytit vlastní vnitřní svět. tehdy jej 
povzbudil Jan Preisler a přátelství s Bohumilem kubištou (od roku 1911) k další práci, která 
se rozvinula do zcela specifického osobního projevu. ten učinil z Jana Zrzavého jednoho 
z protagonistů českého moderního umění. v roce 1918 se konala jeho první samostatná 
výstava v Praze v topičově salonu. roku 1923 Zrzavý koná první cestu do itálie a Francie, 
kam potom zajíždí pravidelně až do vypuknutí druhé světové války. v 1925 navštěvuje 
poprvé Bretaň, kde našel silnou inspiraci pro svoji krajinářskou tvorbu. moderní galerie 
zakoupila jeho první obraz v roce 1928. roku 1940 se k jeho padesátinám konala velká 
výstava v obecním domě v Praze, která měla mimořádný ohlas. v padesátých letech 
byla jeho tvorba pro svůj duchovní obsah v nemilosti a teprve od počátku šedesátých 
let znovu vystavuje a začíná zase cestovat. Jan Zrzavý zemřel v roce 1977 a odkázal svou 
výtvarnou pozůstalost Národní galerii v Praze.

Jana Orlíková
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Pokaždé, když se objeví obraz Jana Zrzavého z období před rokem 1918, je třeba jej 
prozkoumat a pokud možno dohledat veškeré souvislosti, ve kterých se vyskytoval. tento 
obraz přesně zapadá do Zrzavého tvorby v roce 1912, avšak mne to nedalo a podnikl 
jsem zkoumání v autorově archivu. měl jsem důležitou indicii. Zrzavý v roce 1918 na své 
prvé samostatné výstavě (7. – 30. září 1918) pod číslem katalogu 45 vystavil Zátiší, vřaze-
né do roku 1912, které prodával za 300 kč. Po obraze se následně slehla zem, a zmizel 
v soukromé sbírce. Zrzavý po něm dále více nepátral. Nejprve jsem se zaměřil na to, zda 
Zrzavý někdy ve svých zápiscích zmiňoval zátiší s hruškami před rokem 1918. v sezna-
mu děl, jenž si Zrzavý vytvořil před rokem 1914, jsou na jedné kresbě, která je uložena 
v Národní galerii v Praze (k 58 496), mezi díly vyjmenovány pod číslem 13 „hrušky”. další 
údaje našla dr. Jana orlíková a uvádí je ve vlastním posudku. Zároveň jsem se snažil 
najít určité doklady obdobných kompozic, neboť Zrzavý se příliš zátiším nezabýval a toto 
by patřilo k jedněm z jeho prvých. Často na nich míchal hrušky s jablky, což je ostatně 
případ posuzovaného obrazu. obdobné prostorové řešení se vyskytuje na kresbách 
(k 54 431 a k 54 276), deponovaných v Národní galerii, které jsou sice pozdějšího data, 
avšak kompozičně je jejich řešení našemu zátiší blízké. Pátral jsem i po možném majiteli 
obrazu. v archivu Zrzavého je i jeho notýsek, kam si někdy zaznamenával údaje o maji-
telích. ukázalo se, že jej vlastnil rieger, Praha 7, Palackého tř. 17, který měl od Zrzavého 
dva obrazy: Jitro (olej, 1919) a Zátiší s hruškami (olej, 1912), jenž byl příbuzný s ladislavem 
riegrem, jenž si vzal dceru Palackého. Část jeho pozůstalosti přešla do rodiny potomka, 
jímž byl filosof ladislav rieger.

k vlastnímu obrazu: samotné zátiší působí jednoduše, je podané z mírného nadhledu 
tak, aby mohl Zrzavý rozvinout prostorové souvislosti, v nichž se střetává oblá miska 
s ostrým okrajem stolu. tyto geometrizující prvky jsou vyváženy podivně zachumlanou, 
téměř dekorativní drapérií a ozdobným dříkem misky. téměř staromistrovky působící dílo 
však Zrzavý namaloval na dřevěnou desku, která jeho působivost dotváří. objev Zátiší 
s hruškami nám podstatně pomáhá doplnit znalosti o Zrzavého díle v jeho formativním 
období. Barevně je lze dát do souvislosti se spícím jinochem, kterého Zrzavý namaloval 
ve stejném roce, ostatně každý si všimne, že součástí tohoto figurálního obrazu je i obdob-
ně pojatý motiv zátiší. Jinou souvislost nabízí úvaha, co si Zrzavý pod hruškami myslel, zda 
jim přikládal určité skryté významy, stejně jako jablkům, když oba druhy ovoce maloval 
společně na jednom obraze.

v Praze, 20. 6. 2016, PhDr. Karel Srp
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11.

Špála Václav (1885–1946)

Studie mužské hlavy
1904
olej, lepenka
40 × 29 cm
sign. Pd v Šp 04

na rubu č. soupisu 204, šítek s popisem a štítek soupis díla národního umělce václava 
Špály s potvrzení pravosti Jaromírem Pečírkou a Janem Špálou

opatřeno evidenčním štítkem „soupis díla národního umělce václava Špály“, č. 139. 
tento soupis vznikl v souvislosti s přípravou posmrtné výstavy václava Špály roku 1947 
v mánesu. Její kurátoři, dr. Jaromír Pečírka a umělcův syn Jan Špála, tehdy shromáždili 
dosud nejúplnější kolekci Špálových obrazů, která byla vzhledem k velkému počtu expo-
nátů v průběhu výstavy obměňována.

dále opatřeno štítkem Ústředního svazu československých výtvarných umělců (fungující-
ho pod tímto názvem v letech 1948–1956) s uvedením umělcova druhého syna dr. Jiřího 
Špály jako tehdejšího majitele díla.

odborná expertiza Phdr. rea michalová, Ph. d.

popsáno:
 � uvedeno v soupisu díla v. Špály: „1904, b. č. [bez čísla], studie hlavy, z akademie,  
28 × 37, Pešek [majitel]“

 � in: v. Špála, soupis díla, Praha, 2002, s. 41

vystaveno:
 � Národní umělec václav Špála: Posmrtná výstava, svu mánes Praha, září–listopad 1947
 � Národní umělec václav Špála: Figurální obrazy, svu mánes, Praha, červen–srpen 1957, 
č. k. 2 („studie mužské hlavy, Zn.: v Šp 04. model z Akademie – 40 × 29“)

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč vyvolávací cena: 120 000 Kč
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Posuzovaný obraz „studie mužské hlavy“ je autentickou a sběratelsky raritní prací 
václava Špály z jeho prvního tvůrčího období. v celku uměleckého odkazu václava 
Špály, který je jednou z nejzávažnějších a nejvýraznějších klasických hodnot české 
moderní malby, má pozoruhodné postavení. Jedná se totiž o jednu z prvních auto-
rových obrazových realizací, která daleko přesahuje charakter akademické studie 
a nese již neklamné znaky malířova typického suverénního rukopisu a koloristického 
mistrovství. václavu Špálovi se zřejmě také nikdy neztratila z dosahu, vzhledem k tomu, 
že ji zpětně zařadil i do svého soupisu, který si začal psát v červenci roku 1926. Byla také 
prezentována, jako chronologicky třetí exponát, na důležité výstavě Špálova figurálního 
díla ve výstavních prostorách mánesa v červnu – srpnu 1957. tato výstava přesvědčivě 
ukázala, jak velký význam měla v autorově tvorbě figurální malba, že obecné vnímání 
václava Špály především jako malíře květin a krajin tuto důležitou oblast jeho práce 
v širším vědomí nespravedlivě potlačilo.

První Špálův olej pochází z roku 1902 a je, jako ty následující, figurální. v letním semestru 
1902–1903 navštěvoval tehdy sedmnáctiletý mladík kurz figurálního kreslení a modelová-
ní na uměleckoprůmyslové škole a roku 1903 byl přijat na Akademii výtvarných umění. 
„tu začíná pro Špálu období profesionálních modelů, těch úctyhodných starců s dlou-
hými vlasy a vousy, vždy jakoby zamyšlených nad marností života…“ (J. Pečírka). k nim 
se přidávají portréty početných rodinných příslušníků (otec Jan, matka Barbora a šest 
malířových sester; Špálovými slovy: „rodina a hlavně mé sestry byly tu častou obětí…“) 
a současně také autoportréty (první je datován také rokem 1904).

Posuzovaný obraz „studie mužské hlavy“ je zdařilou portrétní realizací, která proka-
zuje již všechny podstatné znaky Špálova výtvarného projevu: malířskou robustnost, 
bezprostřednost a výrazovou ekonomii. Zrcadlí autorovu schopnost co nejjednodušeji 
rozvolněnými štětcovými tahy přesvědčivě zachytit podobu a zadumaný výraz modelu. 
odvážně nasazená rumělka v obličeji naznačuje Špálovo typické barevně kontrastní 
cítění. „studie mužské hlavy“ je vývojově cenným dílem, které svým celkovým pojetím 
ukazuje na Špálovo mimořádné nadání, které z něj učinilo jeden z pilířů české moderní 
malby dvacátého století.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.; historička umění a kurátorka
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12.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Don Quijote
olej, překližka
33 × 25 cm
sign. Pd ot. Nejedlý

odborná expertiza olaf hanel, autor poslední monografie otakara Nejedlého

povrzení pravosti od Phdr. Jaromíra Zeminy

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč vyvolávací cena: 115 000 Kč

otakar Nejedlý se narodil 14. března 1883 v roudnici nad labem. Jeho zanícení 
pro malbu se projevilo již za dob studií na místním gymnáziu. Na rozdíl od mnoha jiných 
měl výhodu v tom, že ho rodiče od počátku podporovali v tvorbě. velký význam v jeho 
začátcích mělo přátelství se synovcem básníka Julia Zeyera, Angelo Zeyerem, který stu-
doval na Akademii výtvarných umění v Praze jako žák profesora a významného českého 
malíře václava Brožíka. v roce 1898 odešel Nejedlý jako patnáctiletý mladík do Prahy, 
s cílem studovat na Akademii u profesora Julia mařáka, osobnosti, s níž jsou neodmysli-
telně spjaty počátky české krajinomalby. ke studiu však nebyl přijat, a proto se přihlásil 
na soukromou školu krajinomalby k malíři a grafikovi Ferdinandu engelmüllerovi, kde zís-
kal základy malířských technik a zkušenosti z oblasti kresby. Působil zde do roku 1901.

Poté se vrátil zpět do rodného města, kde v prvních krajinomalbách podlehl vlivu 
impresionismu. Po engelmüllerovi se jeho druhým učitelem stal Antonín slavíček, od roku 
1899 vedoucí ateliér krajinomalby na pražské Akademii výtvarných umění. svými radami 
pomohl vytříbit Nejedlého malířský styl. Nezůstalo však pouze u teorie. v roce 1904 se oba 
malíři domluvili a odjeli do kameniček, poblíž hlinska, kde setrvali do roku 1905 a nama-
lovali tam řadu obrazů.

v roce 1904 se Nejedlý stal členem spolku výtvarných umělců mánes. k jeho malířské 
profilaci výrazně přispěly i zahraniční cesty, které podnikal od roku 1906. mezi nejvý-
znamnější a zároveň nejpřínosnější patřily cesty do Paříže, Benátek, londýna (1906–1907), 
Říma a na sicílii v roce 1908. Jižní krajiny jej okouzlily hlavně barevností, kterou se snažil 
zachytit i v obrazech. Prosvětlená italská krajina však na něj působila jen velmi krátce. 
v roce 1908 se seznámil s malířem Jaroslavem hněvkovským, se kterým v letech 1909–1911 
podnikl cestu na cejlon a do indie. motivem jeho obrazů se stává okouzlení z objevu 
přírodních scenérií a života v nich – džungle, palmové háje, figurální stafáž domorodého 
obyvatelstva.
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v českém výtvarném umění minulého století lze nalézt řadu děl, které se tematicky řadí 
k literárním odkazům. Buď přímo tak, že je výtvarně ztvárněn hlavní hrdina literárního díla, 
anebo jsou výtvarně ztvárněny okolnosti, atmosféra atd., které jsou s hlavním hrdinou spo-
jeny. Nemusí jít přímo o tradiční ilustrace, ale spíše o volný výtvarný doprovod. Za příklad 
mohou posloužit téměř všechna vydání máchova máje. Pokud jde o dona Quijota, jme-
nujme výtvarný doprovod Františka tichého a plátno cypriana majerníka.

dílo miquela de cervantese y saavedra (1547–1616) don Quijote de la mancha samozřej-
mě svádělo k výtvarnému doprovodu od nepaměti. když pro nic jiného, tak pro literární 
kvalitu díla, výraznou charakteristiku postav, včetně příběhů rytíře smutné postavy s jeho 
sluhou a objekt rytířova obdivu dulcineu.

relativně malý formát obrazu otakara Nejedlého je v jeho díle ojediněný, již pro jeho 
výtvarné kvality. s velkou pravděpodobností vznikl po raných obrazech autora, po cestě 
na cejlon a do indie (1909–1911), po krátkém kubistickém období, tedy v letech 1915–1916. 
Na rubu obrazu je namalován portrét muže.

horskou krajinou projíždí hrdina ve zbroji ztvárněn pouze několka barevnými skvrnami, 
podobně jako Nejedlý ztvárnil postavy ve svých raných dílech (návštěvníky kostela, anebo 
kardinály ve vatikánu). v dálce za ním ho následuje sluha sancho Panza. okolní krajina 
nezapře jistou dramatičnost, která je podtržena diagonálou cesty vedoucí od shora smě-
rem do leva dolů. vztyčená postava dona Quijota ve zbroji s kopím v ruce rozděluje obraz 
vertikálně na třetiny. strom vlevo, vedlejší důležitý kompoziční faktor obrazové plochy spolu 
s nohou koně, jakkoliv anatomicky nepatřičné, jsou ve svém celku malířsky bravurně zvlád-
nuty. spolu s figurkou sancho Panzy a okolní krajiny tvoří přesvědčivý celek.

střídmá hornatá krajina je zvládnuta v modravých a okrových barevných tónech a hypo-
teticky svědčí o již zažité kubistické lekci. v díle otakara Nejedlého se tedy obraz don 
Quijote řadí k důležitým obrazům a není vyloučeno, že se jedná o přípravnou studii k větší 
realizaci. Autorství Nejedlého je mimo jakékoliv pochyby.

Olaf Hanel, 20. 9. 2012
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13.

Lada Josef (1887–1957)

Pohádka
akvarel, tuš, kvaš, běloba, karton
sign. lN Jos. lada

odborná expertiza Phdr. Pavla Pečinková

odhadní cena: 150 000 – 200 000 kč vyvolávací cena: 80 000 Kč
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14.

Čapek Josef (1877–1945)

Letňáskové
1931
malba tuší
30 × 40,5 cm
sign. Pd Josef Čapek 1931

ilustrace ke knize P. sula: letňáskové

odborná expertiza Phdr. Pavla Pečinková

odhadní cena: 150 000 – 200 000 kč vyvolávací cena: 110 000 Kč
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15.

Kubín Otakar (1883–1969)

Krajina v Provence
olej, lepenka
28 × 36 cm
sign. Pd coubine

na rubu nečitelné razítko

odborná expertiza  
Phdr. rea michalová, Ph. d.

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč 
vyvolávací cena: 150 000 Kč

„krajina v Provence“ je autentickou, okouz-
lující a velmi kvalitní ukázkou coubinovy 
noblesní krajinomalby. tento obraz lze 
datovat do první poloviny dvacátých let, 
období, které patří ke sběratelsky nejzají-
mavějším, protože právě tehdy se v řadě 
mistrných děl plně rozvinul autorův typický 
(neo)klasicistní styl. 

Posuzovaný obraz „krajina v Provence“ 
je sběratelsky vzácným dílem, které mě 
osobně velice potěšilo, protože jeho motiv 
rozhodně nepatří k těm, které by coubine 
v pozdní době opakoval v replikách, jako 
tomu bylo u jeho nejtypičtějších témat.

coubine říkal: „chci malovat obrazy, které 
zpívají“. myslel tím obrazy, které září. Jemná 
štětcová technika přispívá k delikátnos-
ti podání, podtrhuje panenské kouzlo 
„krajiny v Provence“. Barevné valéry i citli-
vé kontrasty jsou podřízeny harmonii celku.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.; 
 historička umění a kurátorka
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16.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Podvečer o žních

olej, plátno
62,5 × 90,5 cm
sign. Pd ot. Nejedlý

na rubu štítek výstavy: spolek výtvarných umělců mánes, Pocta české krajinamalbě, 
má vlast, Jízdárna Pražského hradu, 4. 9. – 1. 11. 2015 

reprodukováno:
 � v katalogu výstavy

výstaveno:
 � spolek výtvarných umělců mánes, Pocta české krajinamalbě, má vlast, Jízdárna 
Pražského hradu, 4. 9. – 1. 11. 2015

odhadní cena: 400 000 – 500 000 kč vyvolávací cena: 300 000 Kč

Nejedlý byl nejen úspěšným malířem, ale také profesorem speciální krajinářské školy 
na Akademii výtvarných umění a patří k nejlepším a zároveň i nejoblíbenějším učite-
lům této školy. „oťas“, jak ho všichni nazývali, se snažil rozvíjet talenty svých studentů 
a nikdy neomezoval jejich hledání samostatné umělecké cesty. Na dnes již téměř legen-
dárních studijních zájezdech, které se svými žáky podnikal o prázdninách, bylo vždy 
plodné a inspirující prostředí. Jezdili hlavně na jih evropy, na korsiku, do Francie, itálie 
a dalmácie. v létě jezdil se svými žáky po Čechách, např. na hrubou skálu, hlubokou, 
nebo do Českého ráje.

Nejedlý miloval jih, většinu svého díla však zasvětil české krajině (turnovsko, orlicko, 
táborsko). Jeho obrazy se vyznačují barevností, lze v nich vystopovat i vliv romantismu, 
impresionismu a expresionismu, vytvořil si však vlastní, osobitý umělecký projev.

POCTA  
ČESKé KRAJINOMALBě
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17.

Procházková Linka (1884–1960)

Zátiší s ovocem
enkaustika, olej, písky, plátno
26 × 34,5 cm
sign. Pd lin Procházková

na rubu razítko: vystaveno v galerii 
skupiny vu, 25. listopad 1937

vystaveno:
 � v galerii skupiny vu, 25. listopad 1937

odhadní cena: 80 000 – 120 000 kč 
vyvolávací cena: 55 000 Kč

v dílech linky Procházkové v obdo-
bí do druhé dekády dvacátého století 
se námětově objevují především auto-
portréty a portréty dívek, motivy dět-
ského světa, květinová a ovocná zátiší. 
ty pak ztvárňovala především pastózní 
technikou s jásavou a hravou barevností. 
světelné a barevné uspořádání maleb 
linky Procházkové a zejména pojetí jejich 
pozdějších krajin s rozlehlými zelenými 
plochami a sytě tmavě modrým zobra-
zením nebes v sobě odráželo tehdejší 
autorčino ovlivnění tvorbou významného 
představitele evropské moderny, norské-
ho malíře edvarda muncha. munchova 
pražská výstava v roce 1905 v českém 
prostředí inspirovala celou avantgard-
ní skupinu mladé generace českých 
malířů a výrazně ovlivnila všechny členy 
uměleckého sdružení osma, poskytla jim 
uvolnění pro jejich uměleckou tvorbu 
a prohloubila její duchovní rozměr.
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18.

Procházka Antonín (1882–1945)

Láhev a sklenka
1913–1914
olej, lepenka
28 × 22,5 cm
sign. Pd monogram AP

na rubu na rámu štítek sbírky Prof. dr. A. kutal, Brno a razítko dům umění Brno s datací 
11. v. 1967.

odborná expertiza Phdr. rea michalová, Ph. d.

provenience:
 � sbírka význačného českého historika umění Prof. Phdr. Alberta kutala, drsc.  
(1904, hranice na moravě − 1976, Brno)
Albert kutal absolvoval 1. české státní gymnázium v Brně (1923) a v letech 1923–1928 
studoval dějiny umění a klasickou archeologii na masarykově univerzitě v Brně.
v letech 1926–28 a po vojenské službě znovu v letech 1931–1945 pracoval 
v obrazárně Zemského muzea v Brně, do roku 1942 jako přednosta. ve 40. letech 
přednášel na Škole umění ve Zlíně. v letech 1945–1948 byl zemským muzejním radou 
a správcem galerie při Zemském muzeu v Brně.
Byl teoretikem skupiny výtvarných umělců v Brně, kde k jeho přátelům patřili 
zejména malíři Antonín Procházka a Jaroslav král. svými výtvarnými kritikami přispíval 
do časopisu index. v tomto časopise také publikoval články, které se zabývaly širší 
koncepcí galerie jako výstavního prostoru i odborného pracoviště.
odborný zájem prof. kutala byl soustředěn především ke dvěma oblastem: umění 
středověku a současné výtvarné tvorbě. Albert kutal je autorem monografie  
Antonína Procházky (vyd. 1959) a monografie Jaroslava krále (vyd. 1962). 
Nedokončena zůstala připravovaná publikace o díle Jana Štursy.

reprodukováno:
 � (monografie) Albert kutal, Antonín Procházka, sNklu, Praha, 1959, obr. 44
 � (monografie) Antonín Procházka 1882–1945, muzeum města Brna, moravská galerie 
v Brně, obecní dům, Praha; 2002, s. 87 a s. 311 (č. kat. o 118)

vystaveno:
 � Antonín Procházka, výbor prací z let 1907–1922, síň mánesa, Praha, 1923, č. k. 25
 � Antonín Procházka, výbor prací z let 1907–1922, uměleckoprůmyslové museum, Brno, 
1923, č. k. 24

 � Antonín Procházka, obrazy z let 1919–1925, dům umění města Brna, 1967
 � Národní umělec Antonín Procházka, výstava ke 100. výročí narození, dům umění 
města Brna, 1982, č. k. 53

odhadní cena: 4 000 000 – 6 000 000 kč vyvolávací cena: 3 200 000 Kč
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Antonín Procházka je jedním z nejvýznamnějších a nejosobitějších představitelů zaklada-
telské generace českého moderního umění, tzv. „generace osmy“. obraz „láhev a sklen-
ka“ je autorovou originální, mimořádně vzácnou realizací z umělecky velice progresiv-
ního období skupiny výtvarných umělců, k jejímuž jádru patřil. vzhledem ke špičkovým 
výtvarným kvalitám, exkluzivní provenienci a komornímu formátu lze o posuzovaném díle 
hovořit jako o malém klenotu vrcholné fáze kubismu.

v kontextu vývoje českého kubismu je Antonín Procházka velmi neotřelým zjevem – jeho 
originalita spočívá především v jeho osobité transformaci přísných formálních zásad 
kubistické výstavby obrazu. Procházkovy variace orfismu přinesly českému umění jednu 
z nejpozoruhodnějších podob kubismu, možná z našich malířů nejbohatší. Jak ukázala 
řada novodobých výstav, Procházkova tvorba hravě obstojí ve světových souvislostech.

obraz „láhev a sklenka“ manifestuje Procházkovu přímou účast při propracovávání 
nových uměleckých objevů. vztah obraz – skutečnost je zde maximálně rozvolněn a dílo 
se stává novou entitou, nezávislou na světě, ke kterému odkazuje. divákovo vnímání 
je směřováno jen jednotlivými tvarovými fragmenty a názvem obrazu. svým charakte-
rem se řadí k tradici Picassových a Braquových kubistických „tableau – objet“ („obrazů 
– předmětů“).

v roce 1913 vyšla v Paříži kniha guillauma Apollinaira „les Peintres cubistes“ (kubističtí 
malíři), v němž kubismus rozdělil na čtyři proudy: vědecký, fyzický, orfický a instinktivní 
kubismus. Apollinaire vnímal orfický kubismus jako významnou tendenci: jako umění 
vytvářející nové celky s předměty; umění, které neodráží vizuální realitu, ale je zcela 
výtvorem umělcovým.

dr. vincenc kramář byl prvním, kdo zpozoroval, že Antonín Procházka od roku 1913 „půjde 
především za smyslovou látkovostí“, že klade „důraz na barevný účin plošek dekorativně 
rozložených“. Nápadnou změnu a odklon od „věcného kubismu Picassova“ nazývá orfis-
mem. 

obraz „láhev a sklenka“ je mimořádně podmanivým obrazem Antonína Procházky. 
malířova smyslovost a vrozená láska k barvě tu prolamují přísný kubistický řád. kompozice 
se vyznačuje dynamickým rytmem přímek, křivek, sofistikovaných struktur a grafismů. 
orfické kvality obrazu zaznívají jako symfonie škály okrů, hnědí, žluté, akcentu cihlově 
červené a uklidňujících tónů fialové. Je to dílo pramenící z autorovy bohaté tvůrčí ima-
ginace, z hloubky a jemnosti vnitřního života, z opojného lyrismu a mistrné technické 
dokonalosti.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; historička umění a kurátorka
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19.

Procházka Antonín (1882–1945)

Kapky (II)
1914–1915
akvarel, křída
25 × 17,7 cm
sign. Pd Ant. Procházka

odborná expertiza Phdr. rea michalová, Ph. d.

provenience:
 � Ze sbírky prof. mudr. otakara teyschla, drsc. (1891–1968), přednosty dětské kliniky 
masarykovy univerzity v Brně, průkopníka československé pediatrie. Patří k předním 
osobnostem brněnského meziválečného sběratelství. Nejužší vztah měl právě k osobě 
a dílu Antonína Procházky, avšak ve své sbírce měl také díla dalších autorů osmy 
a tvrdošíjných, Čapka, Filly, Feigla, Špály, ale také členů svu mánes, umělecké 
Besedy, i tehdy začínajících brněnských autorů – václava Zykmunda, Bohdana 
laciny či Bohumíra matala.

reprodukováno a popsáno:
 � Antonín Procházka, obrazy a kresby z let 1904–1944, galerie výtvarného umění 
uherské hradiště, 27. 8. – 1. 12. 1963, katalog výstavy, repr. č. 21

 � (monografie) m. macharáčková et al., Antonín Procházka 1882–1945, muzeum města 
Brna, moravská galerie v Brně, obecní dům, Praha; 2002, s. 351 – č. k 139

 � Jindřich chatrný, sběratel a mecenáš mudr. otakar teyschl, Forum Brunense, 2007, 
s. 113–131

 � kolektiv autorů, otakar teyschl, univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv 
města Brna, 2012

vystaveno:
 � souborná výstava díla Antonína Procházky, Budova mánesa, Praha, 15. 3. – 2. 4. 1934, 
č. k. 157

 � Národní umělec Antonín Procházka, souborná výstava, svu mánes, Praha,  
leden–únor 1947, č. k. 194

 � Antonín Procházka, obrazy a kresby z let 1904–1944, galerie výtvarného umění 
uherské hradiště, 27. 8. – 1. 12. 1963, č. k. 21

 � Antonín Procházka, kresby z let 1910–1925, dům umění města Brna, 11. 5. – 11. 6. 1967
 � Antonín Procházka, 1882–1945, obrazy, kresby, grafika, ogv v gottwaldově [Zlíně], 
gvu v olomouci, galerie vysočiny v Novém městě na moravě, galerie umění karlovy 
vary, severočeská galerie výtvarného umění litoměřice, 1979–1980, č. k. 88

odhadní cena: 500 000 – 800 000 kč vyvolávací cena: 240 000 Kč
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Posuzované dílo „kapky (ii)“ je autentickou, špičkovou a mimořádně vzácnou realizací 
Antonína Procházky z jeho velmi ceněného období hermetického kubismu. v této práci 
se jedinečně snoubí kubistická analýza s okouzlením hmotným světem dostupným smy-
slům. Procházkova schopnost propojení konstruktivní imaginace s celostní smyslovostí 
a poetickým prožíváním reality přinesla českému umění jednu z nejpozoruhodnějších 
a nejoriginálnějších variant kubismu, snad z našich malířů nejbohatší. Proto je také auto-
rův přínos výrazně oceňován i v mezinárodních souvislostech.

v posuzovaném díle je médium kresby naprosto rovnocenné malbě; kresba má zde stej-
nou platnost jako plocha namalovaná olejovou barvou, představuje se ve své nejčistší 
a nejryzejší podobě. odhalená, „nahá“ kresba abstrahuje podstatu předmětů jejich roz-
ložením do plochy, věci jsou redukovány do svých částí a zkombinovány v novou entitu, 
v nový svět definovaný obrazem. v souladu s romantickou myšlenkou dává spojení „frag-
mentů“ možnost ustanovit výtvarný znak objektivního světa.

kromě vizuálních výrazových prostředků (kruhové fragmenty tvarů sklenice, podklad 
stolu imitující fládrování, noviny či krabička ležící na stole) je vztah obrazu a reality oboha-
cen o nový výrazový prvek: jazykové znaky, jak je ve svých dílech od roku 1911 průkopnic-
ky uplatňovali Pablo Picasso a georges Braque. Nápisy a jejich úryvky rozeseté po ploše 
mají zcela konkrétní význam a představují další, nesmírně účinný prostředek vtělení malí-
řovy intelektuální a emocionální zkušenosti do výtvarného díla. Jak poznamenal vojtěch 
lahoda: „Procházka si zde skvěle zahrál se dvěma jazykovými kódy, s jazykem ve smy-
slu lingvistickém a s jazykem malířství“. (in m. macharáčková et al., Antonín Procházka 
1882–1945, Praha, 2002, s. 68)

„kapky (ii)“ představují kreslířsky suverénní a důmyslně promyšlenou kubistickou kompo-
zici, v níž Antonín Procházka mistrně vyvážil napětí geometrické konstrukce předmětů 
s naturalistickou nápodobou struktury dřeva a významově ústředním nápisem „kapky“, 
vzbuzujícím různé smyslové asociace, např. orosené sklenky.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; historička umění a kurátorka
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20.

Zykmund Václav (1914–1984)

Bez názvu
1947
olej, plátno
53 × 60 cm
sign. PN v. Zykmund 47

na rubu na blindrámu potvrzení pravosti od Phdr. Aleny Zykmundové, manželky autora

odhadní cena: 500 000 – 800 000 kč vyvolávací cena: 420 000 Kč

výtvarný teoretik a kritik, malíř, grafik, fotograf, filmový tvůrce, básník, spisovatel, překla-
datel, středoškolský a vysokoškolský pedagog, zakladatel edice ra v rakovníku (1937) 
a surrealistické skupiny ra v Brně (1947–1948). do roku 1945 byl výtvarně činný, jeho raná 
tvorba se utvářela pod vlivy J. Šímy, P. Picassa, s. dalího, m. chagalla a m. ernsta. ve foto-
montážích a ilustracích ze 40. let 20. století (s m. korečkem) předjímal happeningy 60. let. 
v letech 1950–1970 se věnoval teorii umění a publikování knih o moderním výtvarném 
umění. k vlastní tvorbě se vrátil v 70. letech 20. století, vytvářel fumáže, koláže, asambláže 
a sporadicky se věnoval malbě. Po roce 1972, kdy z politických důvodů musel přestat učit 
a publikovat mohl jen pod cizími jmény, se opět soustředil na vlastní uměleckou práci 
výtvarnou, filmovou i spisovatelskou.

schopnost pohybovat se volně mezi jednotlivými médii dělá Zykmundovu práci stále 
současnou a překvapivou.

VýZNAMNÁ OSOBNOST 
SURREALISTICKé SKUPINY RA
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21.

Gross František (1909–1985)

Střechy
1943
olej, lepenka
18 × 22,5 cm
sign. na rubu F. gross 1943

na rubu popis díla autorem, štítky 
výstav s nečitelnými razítky: vystaveno 
na výstavě umělecké besedy ve svazu 
českého díla, 30. xi. 1943 – 9. i. 1944, kat. 
č. 26, vystaveno na výstavě umělecké 
besedy v Alšově síni, 25. iv. – 16. v. 1944, 
kat. č. 16

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

vystaveno:
 � Členská výstava umělecké besedy, 
výstavní síň svazu českého díla, Praha, 
30. 2. 1943 – 9. 1. 1944, č. kat. 26

 � František gross, výstava obrazů, 
Alšova síň umělecké besedy, Praha,  
25. 4. – 16. 5. 1944, č. kat. 16

odhadní cena: 150 000 – 200 000 kč 
vyvolávací cena: 130 000 Kč

ESTETIKA 
SKUPINY 42
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Posuzovaný obraz „střechy“ je autentickou a galerijní prací Františka grosse, zakládající-
ho člena skupiny 42, malíře nevyčerpatelné tvarové fantazie, podkrkonošského rodáka, 
který si zamiloval „prašivé a oslnivé město“ – Prahu, v níž žil a v níž dokázal objevit dříve 
nepovšimnutá místa a odhalit jejich poetické kouzlo.

grossův malířský zájem se obracel od roku 1939 především k městu. Žil tehdy v metropoli 
již pátý rok, když se Praha po nacistickém vpádu stala městem okupovaným. snad i tato 
skutečnost ho k Praze natrvalo připoutala. Z kleeovských krajin tak vkročil do městské 
krajiny. Byl přesvědčen, že krajina jako impulz k tvorbě zůstane vždycky, i když si malíř 
„promítá a pro sebe řeší spoustu věcí, které se zdaleka nevejdou do pojmu krajinářství“. 
město pokládal za součást umělé přírody změněné člověkem.

Posuzované dílo „střechy“ je minuciózním, konstruktivně cítěným obrazem moderní 
městské krajiny, nesoucím všechny znaky vyspělého grossova stylu a programové este-
tiky skupiny 42, jak ji Jindřich chalupecký formuloval v slavném manifestu „svět, v němž 
žijeme“.

František gross zde prozkoumává prostředí pražské periferie, až provokativně všední, 
a nesmírně sugestivně ho výtvarně přetváří. Autorův smysl pro konstruktivní řád vtiskl 
dílu jasný rozvrh architektonické tektoniky forem a linií. rozrůzněné hmoty domů a indu-
striálních budov rytmizují barevně zvýrazněné prvky komínů, technických mechanismů 
s kolesy a „drůz“ civilizační „mašinérie“. Atmosféru ticha a opuštěnosti této polo-reálné, 
polo-přízračné vize podtrhuje ladění základní barevné tóniny do šedé. Potemnělá, 
šedivá obloha odpovídá mlžnému oparu městského ovzduší a zároveň skvěle tlumočí 
tesknotu a bezvýchodnost válečné doby.

Posuzované dílo „střechy“ je skvělým grossovým dílem, které při pohledu zblízka divá-
kovi odhalí celé své tvarové bohatství, malířskou a kreslířskou preciznost a neobyčejnou 
vynalézavost v detailu.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.; historička umění a kurátorka
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grossovo jméno je úzce spjato se vznikem skupiny 42. Byl to právě on, kdo byl iniciátorem 
a své druhy postupně přesvědčil o správnosti takové volby. možná, že jindy než uprostřed 
světové války by skupina nevznikla. Byla řada důvodů k jejímu založení. všichni byli Češi, 
všichni uznávali předválečnou orientaci české malby, byli přibližně stejného věku. Někteří 
se znali delší dobu.

František gross si psal deník, díky kterému dnes přesně víme, jak se skupina 42 formovala, 
kdo se k ní hlásil od počátku, kdo v ní měl jaké slovo, kdo vstoupit odmítl a proč. Škoda, 
že jeho deník pokračoval jen do února roku 1943. snad nejzajímavější z drobných doku-
mentů je korespondenční lístek zaslaný chalupeckým Jiřímu kolářovi, na kterém ho zve 
na schůzku k F. hudečkovi i s programem:
a/ má se vytvořit skupina?
b/ jaký program?

gross ve svém deníku tuto schůzku potvrzuje, takže víme, že skupina 42 byla založena 
27. listopadu 1942.

Jejími členy se stali:
malíři František gross, Jan smetana, Jan kotík a kamil lhoták, básníci ivan Blatný a Jiří 
kolář, redaktor Jindřich chalupecký, dr. Jiří kotalík, později byli přizváni ještě fotograf hák 
a sochař Zívr spolu s mladým moravským malířem matalem. dobře a cílevědomě sesta-
vená skupina. tak dobře, že mohla být vzorem pro pozdější tvůrčí skupiny mladých uměl-
ců, kteří nejen chtěli malovat a sochařit, ale i vystavovat. A to byl tehdy kámen úrazu. 
vždyť výtvarné umění bylo součástí ideologie, a proto přísně sledované a zakazované. 
výstava jedince v té době byla hlídána tiskovým dohledem, samými funkcionáři svazu 
výtvarných umělců i místními ochotnými donašeči. Namalovat obraz nebyl problém, 
ale vystavit ho, to bylo martyrium. Překážky, vesměs nesmyslné, byly jen těžko překonatel-
né. Proto mladší generace uvítala možnost vytváření tvůrčích skupin, a skupina 42 jako 
by se stala neplánovaným vzorem. takto se přihlásily ke svým programům skupiny máj, 
trasa, Proměna, m 57 nebo etapa.
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22.

hudeček František (1909–1990)

Bořitel měst
1948–1952
olej, masonit
46 × 33 cm
sign. na rubu Fr. hudeček 1948 - 52

na rubu popis díla autorem

reprodukováno:
 � v monografii František hudeček – Jiří machalický, martin Zeman, galerie moderna, 
Praha, 2011, str. 132, obr. č. 115

odhadní cena: 200 000 – 240 000 kč vyvolávací cena: 180 000 Kč

František hudeček byl citově založený malíř a přemýšlel nad světem s určitou ponurostí 
a s myšlenkami na nevyvratitelný osud. spousta jeho tvorby především z konce třicátých 
let vyjadřuje tuto nesnesitelnou tíhu válečné atmosféry a dramaticky existencionální 
přístup k pohledu na život.

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

NA PRINCIPECh 
SKUPINY 42
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23.

Szobel Géza (1905–1963)

Corrida
olej, plátno
96 × 110 cm
sign. lN szobel

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč 
vyvolávací cena: 140 000 Kč

geza szobel, malíř, který se narodil v roce 1905 
v komárně a v roce 1935 odešel do Paříže. Zde strá-
vil většinu své kariéry a tvořil tu až do své smrti v roce 
1963. Jeho dílo lze charakterizovat jako moderní 
expresionistický pařížský styl.



84

24.

Nevan Evžen (1914)

Čtenářka
1940
olej, plátno
58,5 × 48 cm
sign. Pd e. Nevan 40

na rubu částečně nečitelné razítko: vystaveno v topičově salonu 1944

odhadní cena: 400 000 – 450 000 kč vyvolávací cena: 390 000 Kč

eugen Nevan (původním jménem Neufeld) 
sa narodil v mohácsi v maďarsku a zemřel 
v Bratislavě. Navštěvoval lékařskou fakul-
tu univerzity karlovy v Praze a současně 
ukrajinskou akademii. v Praze pak studoval 
u prof. Nawaka na Akademii výtvarných 
umění. od 1943 byl členem pražského 
spolku mánes, který mu roku 1944 uspořá-
dal první samostatnou výstavu. uskutečnil 
studijní cesty do Francie a Švýcarska. 
Nevanova malba se pro následující gene-
race stala připomínkou, že možnosti zna-
kové a symbolické výpovědi nejsou stále 
ještě vyčerpány.

olej Čtenářka z roku 1940 je kvalitní dílo 
z doby, kdy eugen Nevan v Praze rozvíjel 
matissovskou manýru. tento obraz vsadil 
do harmonických oranžovo tyrkysových 
tónů, které společně s ležérním oblečením 
a zařízením interiéru připomínají orientální 
kompozice francouzských mistrů 19. století 
a přitom zachovávají jednoduchou, uvol-
něnou moderní formu.

NA PRINCIPECh 
MATISSOVSKé MANýRY
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25.

Tikal Václav (1906–1965)

Pitvor – z cyklu Vzdušné zámky
1962
tempera, olej, damarový lak, lepenka
33,5 × 40,5 cm
sign. Pd tikal 62

na rubu štítek ÚsČvu a štítek Art centrum Praha 
73/liFge

odhadní cena: 100 000 – 120 000 kč 
vyvolávací cena: 85 000 Kč

specifický styl václava tikala, který nezapře sep-
jetí se surrealismem, byl zpočátku inspirován sty-
lem salvadora dalího. Postup, který využívali 
mnozí surrealisté, vnášel do tikalovy často preciz-
ně 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 surrealis-
tických skupinových sbornících Znamení zvěro-
kruhu, v letech 1958–62 na pracovních albech 
objekt 3–5.

Účastnil se mnoha domácích i zahraničních 
výstav českého surrealismu.
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26.

Šimotová Adriena (1926–2014)

Tušení jara
1964
olej, sololit
85 × 63 cm
sign. ld A. Šimotová 64, na rubu na štítku A. Šimotová 64

na rubu autorský štítek s názvem

odhadní cena: 400 000 – 500 000 kč vyvolávací cena: 380 000 Kč

První výstavu měla Adriena Šimotová v roce 1960 a ještě na konci 60. let se věnovala 
především malbě. tehdy její obrazy hrály zářivými barvami, patrný byl i vliv amerického 
pop artu. už v té době ale její plátna z velké části zaplňovala bílá barva, která se pro její 
dílo stala kruciální. Pomocí různých odstínů bílé vytvářela nevyřčené ticho. „Zajímá mě 

i to, co tam není vidět, ale já vím, že to tam 
je,“ vysvětlovala Šimotová, která se často 
potýkala s metafyzičnem.

Adriena Šimotová se za každou cenu snaži-
la vyvarovat rutině. když jí přišlo, že se opa-
kuje, obrazy zničila, začala znovu a přede-
vším jinak. Nebyla to ale jen snaha o hle-
dání nového, pro Šimotovou bylo životně 
důležité neustrnout, posouvat své možnosti 
dál, rozvíjet svou osobnost, učit se.

dnes je Adriena Šimotová 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 převza-
la z rukou tehdejšího prezidenta václava 
havla medaili Za zásluhy. roku 2005 obdr-
žela i cenu ministerstva kultury.
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27.

hliněnský Robert (1908–1979)

Zázněje
1968
olej, plátno
65 × 80 cm
sign. na rubu na blindrámu hliněnský 1968

na rubu na blindrámu autorský štítek 
s popisem díla

odhadní cena: 80 000 – 120 000 kč 
vyvolávací cena: 55 000 Kč

Na jaře roku 1963 vystavoval robert 
hliněnský s dalšími umělci v brněnském 
domě umění pod názvem konfrontace 
výtvarných skupin a na přelomu let 1963–64 
opět společně v olomouckém domě 
umení již pod názvem tvůrčí skupina 
Parabola. této výstavy se zúčastnili např. 
dalibor chatrný nebo miloš urbásek.

od poloviny 60. let se v jeho tvorbě obje-
vovaly těžší barevné tóny, zejména přírodní 
zelené barvy. vztah mezi světlem a prosto-
rem zpracovával velmi osobitým způso-
bem a nezvyklé bylo také jeho pojetí tvarů 
a linií. Z jeho díla vyzařovala tvůrčí energie 
i vnitřní harmonie, řád a nadčasový klid.



91



92

28.

Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Skvrny
1989
olej, plátno
100 × 70 cm
sign. Pd sýkora, na rubu sýkora 89

na rubu na blindrámu popis díla autorem

provenience:
 � soukromá sbírka Praha

reprodukováno:
 � Zdeněk sýkora – rozhovory, vydala 
galery, 2009, str. 90

odhadní cena: 1 500 000 – 2 000 000 kč 
vyvolávací cena: 1 200 000 Kč
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obrazy krajin představovaly Zdeňku sýkorovi určitý předstupeň k cyklu skvrn z přelomu 
osmdesátých a devadesátých let. 

skvrnami si nahrazoval, co si v lineárních obrazech nemohl dovolit. dodržoval-li u lineár-
ních obrazů stejnou barvu a šířku linie, umožnily mu skvrny spontánnější kompozici.

u skvrn existuje mnoho souvislostí s celou sýkorovou tvorbou. lze je srovnat se Zahradami 
z roku 1960, na kterých dospěl k určité mezi abstraktnosti, nebo se strukturami z poloviny 
šedesátých let.

skvrnami podával sice svou novou interpretaci svých starších témat, nicméně právě jimi 
svou současnou práci významně posunul. ve skvrnách se totiž začal bezděčně zabývat 
vlastními předpoklady malby. co je na lineárních obrazech přesně stanovené, mění 
se ve skvrnách v jakousi prvotní mastózní materii. Na rozdíl od bodu, linie či jednodu-
chých geometrických forem, jimiž jsou většinou současné příručky o výtvarném umění 
zahajovány, má barevná skvrna jako východisko koloristického přístupu, oproti jedno-
duchým konceptuálním tvarům, mnohoznačnější postavení. Znamená prý vstup barvy 
do obrazu. 

BAREVNÁ SKVRNA 
JAKO VýChODISKO 

KE SPONTÁNNÍ 
KOMPOZICI
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29.

Ovčáček Eduard (1933)

Deflorace
1962
asambláž, olej, textil, písky, plátno
59,5 × 48,5 cm
sign. Pd e. ovčáček 1962, na rubu eduard 
ovčáček 1962

Pd autorem: deflo

odhadní cena: 120 000 – 150 000 kč 
vyvolávací cena: 80 000 Kč

mnohostranný umělec, pedagog a kurátor 
výstav eduard ovčáček patří ke generaci 
umělců, kteří v 60. letech 20. století navazo-
vali zpřetrhané souvislosti s předválečným 
uměním a inovativním způsobem rozvíjejí 
odkaz moderny. Jeho tvorba zahrnuje širo-
ké pole výtvarných přístupů – grafiku, pro-
palované koláže, malbu, plastiku, konkrét-
ní a vizuální poezii, fotografii, fotografiku, 
umění akce a instalace. Na jedné straně 
ji utváří výtvarná a básnická reflexe písma 
a znaků, a na straně druhé tematizace lid-
ské figury. v polychromovaném dřevěném 
reliéfu Čísla z roku 1965 se umělec zaměřil 
na obsahové a vizuální možnosti grafémů 
organizovaných do lyricky působící kom-
pozice. 

Jak zmiňuje ludvík Ševeček: „ovčáčkovi 
nikdy nešlo a nejde pouze o práci s vizu-
álními hodnotami písma, číslic či jiných 
tradičních kulturních znaků, ale také, a to 
především, o jejich duchovní tematizaci. 
Nejenom o výtvarnou hru s nimi, ale o vyjá-
dření jejich vnitřní spjatosti s existencí člo-
věka. o znaky jako o nezbytné, dobu 
svého vzniku přesahující symboly lidské 
komunikace“.
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Boštík již ve druhé půlce 50. let, kdy oficiální výtvarné scéně vládl nadiktovaný socia-
listický realismus, přešel ke zcela abstraktní tvorbě, v níž řeší základní otázky bytí pro-
střednictvím jednoduchých geometrických tvarů a hry světla dané kombinací barev. 
Jeho plátna jako by vytvářela silová duchovní pole a vyzařovala energii kosmu. každý, 

kdo se s nimi setkal, potvrdí jejich magič-
nost a neuvěřitelnou sílu.

„Jednota jeho života a práce”, jak říka-
la Adriena Šimotová, „byla zcela jasná”. 
Zůstal si po celý život věrný a to se máloko-
mu podaří. Nikdy necítil vůči nikomu žád-

nou zášť, ale ve svých postojích dokázal být radikální. Po slávě netoužil a vlastně ho nijak 
nemrzelo, že tady nebyl zdaleka tak úspěšný a známý jako v zahraničí.

Boštík zůstal a provždycky zůstane „božím člověkem”, jak ho nazývá Šimotová, který 
po celý život vedl „rozhovor s věčností”. václav Boštík byl jeden z nejvýznamnějších sou-
časných českých malířů. svou abstraktní oduševnělou tvorbou i svými životními postoji 
a názory ovlivnil řadu lidí. Jeho odpovědnost a věčné tázání po pravdě byly obecně 
známy.

Lenka Lindaurová

30.

Boštík Václav (1913–2005)

Bez názvu
1988–1989
pastel, karton
88 × 69 cm
sign. ud Boštík

na rubu štítek výstavy: les Pragois, les années de silence, Paris - saint-herblain -  
saint-Jean-de-monts - sablé - la Baule - marseile

odhadní cena: 250 000 – 300 000 kč vyvolávací cena: 190 000 Kč

NEUVěřITELNÁ SÍLA 
MAGIČNA
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31.

Kubíček Jan (1927)

Bez názvu
1984
akryl, plátno, PvA fixativ
60,5 × 30 cm
sign. na rubu Jan kubíček 1984

na rubu technika autorem

odhadní cena: 200 000 – 240 000 kč 
vyvolávací cena: 190 000 Kč

Jan kubíček ve své tvorbě zkoumal jed-
notlivé variace a možnosti základních ele-
mentárních tvarů. Především se snažil najít 
nejzákladnější možné operace s jednotli-
vými geometrickými modely. vznikalo tak 
dělení základních tvarů, především čtver-
ce a kruhu, na části, jejich rotace a spo-
jování. Jednotlivé fragmenty původního 
zobrazení poté nabývaly úplnosti až na 
základě fantazie pozorovatele. důležitým 
aspektem kubíčkových děl se stala linie, 
která vertikálně nebo horizontálně oddělu-
je jednotlivé části barevné plochy.

Jan kubíček se svou prací zařadil společ-
ně se Zdeňkem sýkorou a vladislavem 
mirvaldem k zásadním představitelům 
české abstrakce 20. století. Jeho dílo je 
vysoce ceněno nejen v českých galeriích 
a sbírkách, ale také v zahraniční sféře.

INTELEKTUÁLNÍ 
USPOKOJENÍ A RADOST 
Z NAPLNěNÍ PRAVIDEL hRY
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velmi atraktivní práce ze sběratelsky ceněné série „Pocta gertrudě steinové”, která vznik-
la za autorova pobytu v New Yorku. koblasa zde velmi působivě zobrazil kontrast chladné 
práce precizního počítače s lyrikou a gestickým výtvarným projevem, když na vytištené 
spektrum lidských zvuků zpracované computerem iBm psal fragmenty básní getrudy 
steinové a dílo zakončil fantaskními formami otisků olejových barev. Na retrospektivě 
Jana koblasy v jízdárně Pražského hradu byly tyto práce vystaveny jako jediné malířské 
projevy z posledních čtyř dekád umělcovi tvorby, což dokladuje jejich neoddiskutovatel-
nou významnost!

32.

Koblasa Jan (1932)

Pocta Gertrudě Steinové
1978
kombinovaná technika, tempera, fix, tiskařské barvy, papír na plátně
44 × 218 cm
sign. Pd monogram k 778

odhadní cena: 80 000 – 100 000 kč vyvolávací cena: 40 000 Kč
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33.

Dlouhý Bedřich (1932)

Inverze 4.
2007
kombinovaná technika, malba, písky, plexi, asambláž, konstrukce, dřevo
100 × 100 cm
sign. na rubu dlouhý 2007

na rubu název autorem

odhadní cena: 120 000 – 150 000 kč vyvolávací cena: 80 000 Kč

když maluje, kreslí nebo tvoří složité asam-
bláže, potřebuje naprostou koncentraci. 
kombinuje nové výrazové prostředky a kla-
sické postupy, nikomu se nepodbízí, spo-
léhá jen na vlastní instinkt. Jeho objekty 
i obrazy vznikají většinou velmi dlouho 
a k mnohým námětům se časem vrací.

malíř, jak je pro něj typické, pracuje s napě-
tím mezi touhou a ideálem na jedné stra-
ně, a úzkostí, až pocitem ohrožení na stra-
ně druhé, jako třeba v obrazech Zlá věc 
nebo touha po pořádku. Jindy, například 
v obraze Nasávání, pracuje s destruova-
nými částmi nepotřebných věcí, které jako 
by zavalovaly to podstatné v naší existenci.

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 napří-
klad centre Pompidou v Paříži, gallery A. schwarz v milánu nebo galerie sonnering 
v münsteru. v aukcích se díla Bedřicha dlouhého objevují poměrně vzácně.

OZVUKY DÁVNýCh TRADIC  
V KONTRASTU S NOVOU SKUTEČNOSTÍ



105



106

34.

Kučerová Alena (1935)

Jistý směr
2007
perforovaný lakovaný plech, asambláž, 
lakované dřevo
40 × 59 cm
sign. na rubu Alena kučerová 2007

na rubu popis autorem

odhadní cena: 80 000 – 100 000 kč 
vyvolávací cena: 60 000 Kč

Pracuji, když se mi objeví odpověď na tako-
vouto otázku: co stojí za to? co je nejnutněj-
ší? odpověď může znít: radost z uzdravení, 
let ptáka, nebo blatník. Problém je najít 
chvíli na takovou otázku.
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35.

Valter Karel (1909–2006)

Karneval přírody
1988
olej, plátno
95 × 100 cm
sign. Pd valter k 88

na rubu na blindrámu název a popis díla autorem

odhadní cena: 140 000 – 180 000 kč 
vyvolávací cena: 110 000 Kč

v roce 1931 byl karel valter přiveden do avantgardní jihočeské 
umělecké skupiny linie (skupina navazovala na český poetismus 
i na některé podněty surrealismu). tady valter brzy upoutal svojí 
uměleckou nekonvenčností, stal se jejím členem, přispíval k čin-
nosti skupiny jako malíř, grafik, kolážista a fotograf. rozpad skupiny 
linie, okupace Čsr i vězení přerušilo valtrův slibný rozběh v malíř-
ské tvorbě. Po roce 1945 se vrátil k malování, především přírody 
a krajiny, ale profiloval se také jako výtvarník s velmi originálním 
viděním světa a vlastním názorem. Po únoru 1948 názorové střety 
jak s politickými funkcionáři, tak s funkcionáři sČvu měly za násle-
dek nejen nepřijetí jeho prací na výstavy, ale způsobily i vážné 
zdravotní problémy.

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 barev-
ných struktur.

VýTVARNÍK S VIDěNÍM SVěTA 
FAUVISTICKO – EXPRESIVNÍ BAREVNOSTI
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rusko-český umělec viktor Pivovarov je 
dnes pokládán za jednoho z čelních před-
stavitelů tzv. moskevské konceptuální školy. 
Pivovarovovy ilustrace představují neodmy-
slitelný základ jeho volné produkce. obraz 
je zde v úzkém spojení se slovem a výtvar-
ná forma není homogenní, ale různorodá, 
odvíjející se od obsahu jednotlivých textů: 
ilustrativní kresby jednou vzdáleně odráže-
jí tvorbu ruských avantgardistů, podruhé 
navazují na tradiční realistické zobrazení 
umocněné imaginativní tematizací. Jsou 
figurativní i nepředmětné, geometrické 
a amorfní, s lyrickým či expresivním rukopi-
sem jako jeho pozdější volná malba.

umělec dále uplatňuje žánr tzv. kon-
ceptuální výstavy, v níž pracuje s médii 
malby, kresby, textu, fotografie, koláže či 
objektu (např. výstava Neomezené mož-
nosti malby, 1992; metempsychóza, 1993 
nebo společná výstava se synem Pavlem 
Peppersteinem ophelia, 2012).

Mariana Dufková

36.

Pivovarov Viktor (1937)

Zolotaja dremota
1984
olej, plátno, sololit
55 × 77 cm
sign. Pd v. Pivovarov, na rubu B. Pivovarov
na rubu název a dedikace autorem

provenience:
získáno z ateliéru autora

odhadní cena: 250 000 – 300 000 kč 
vyvolávací cena: 160 000 Kč
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v první polovině šedesátých let začala věra Janoušková vytvářet smalty. Nejdříve spojo-
váním patinovanou sádrou a potom svařováním částí starých nepoužitelných předmětů 
– hrnců, umyvadel, ploten, rour, sběraček či konví. střihá a řeže plechy, svařuje a „ste-
huje”, 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.

37.

Janoušková Věra (1922–2010)

Klaun
smaltovaný plech, světelný objekt
v. 43 cm
sign. na rubu Janoušková

odhadní cena: 120 000 – 150 000 kč vyvolávací cena: 70 000 Kč
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výtvarná teoretička ivona raimanová o tvorbě stafana milkova říká: „Jeho přístup k tvor-
bě je postmoderní, ale je v něm skryt obdiv i ke klasickému modernímu sochařství první 
poloviny 20. století. Během studií na umPrum, jak sám milkov přiznává, ho moc nebavily 
úkoly zadávané profesorem malejovským. raději chodil do knihovny a zaujal ho třeba 
manzú nebo marini. v době, kdy studium sochařství bylo zatíženo konzervativní tradicí 

a pokleslým modernismem, to byl svým 
způsobem průlom. Ještě za studií vzniklo 
přátelství s Jaroslavem rónou a Františkem 
skálou (další členové tvrdohlavých) a spo-
lečně také začali organizovat výstavu, sice 
v rámci školního salonu, ale přece jen odliš-
nou, a tak byla po zahájení zakázána. 
oporou milkovovi byli profesoři libeňský 
a svoboda, kteří se prý stefana proti bez-
radnému malejovskému vždy zastali. Po stu-
diích milkov prodělává krátkou fázi hledání 
svého vlastního výrazu.“

„Zlom nastal v roce 1986. stalo se to naráz 
a jednoduše. Jednou při návštěvě rodičů 
jsem našel své kresby z dětství, maminka 
je naštěstí pečlivě schovávala. Byl to pro 
mě fascinující objev. kreslil jsem jako dítě 
dost zvláštně a najednou jsem si řekl: vždyť 
to je to, co hledám. můžu se vrátit a z tohoto 
bodu vyjít. A tehdy jsem si začal budovat 
svoje tvarosloví,“ vzpomíná milkov.

38.

Milkov Stefan (1955)

Kouř
2009
bronzová plastika
v. 50 cm
sign. na plintě milkov

provenience:
z ateliéru autora

odhadní cena: 180 000 – 200 000 kč vyvolávací cena: 150 000 Kč
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václav kiml byl velmi osobitý malíř. 
rozhodující pro něj bylo období šedesá-
tých let, kdy se vyhranil jeho názor, který 
vycházel ze středoevropských tradic, 
ale i z odkazu meziválečné avantgardy. 

Navázal na symbolistní tendence nebo na hravost i dokonalý řád kreseb a obrazů Paula 
kleea. kiml se vždy pohyboval na pomezí snu a skutečnosti. Jde vlastně o půvabné, 
výrazově silné výtvarné básně. svým originálním projevem se řadí ke klasickým osobnos-
tem českého umění druhé poloviny minulého století, a zároveň k těm, kteří ještě čekají 
na důkladné zhodnocení svého díla.

39.

Kiml Václav (1928–2001)

Vánoční motiv
1980
enkaustika, textil, deska
100 × 80 cm
sign. Pd v. kiml

na rubu autorský štítek s popisem díla

odhadní cena: 280 000 – 300 000 kč vyvolávací cena: 250 000 Kč

VýTVARNé BÁSNě 
NA POMEZÍ SNU 
A SKUTEČNOSTI
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40.

Merta Jan (1952)

Kovanda 1991
2007
olej, plátno
55,5 × 45,5 cm
sign. na rubu Jan merta 2007

na rubu název díla autorem

odhadní cena: 80 000 – 120 000 kč vyvolávací cena: 60 000 Kč

dílo Jana merty charakterizuje snaha po stavebné jednoduchosti a čistotě, abstraho-
vané, 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 pro-

fesorským sborem. Za svůj první skutečný 
obraz označuje malbu, v níž se odvrátil 
od doslovného přepisu vnější viděné rea-
lity a soustředil se na reprezentaci osobní 
výpovědi. tuto osobitost můžeme chápat 
různým způsobem: jako pocit, expresi, 
osobní ikonografii či symboliku, myšlenko-
vé obsahy apod. v případě první etapy 
mertova díla je asi na místě zaměřit pozor-
nost na otázku symbolů a hledat zde klíč 
k jeho vyjádření. symbol bývá charakteri-
zován jako nenapodobivý znak na způsob 
ideogramu či jazykových systémů. 

SYMBOLICKÁ MAGIE ODRÁžEJÍCÍ BYTÍ 
A MYŠLENÍ V OSOBITé VýPOVěDI
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41.

Gerboc Martin (1971)

Universal mother
2008–2009
kombinovaná technika, koláž, kresba, plátno
60 × 60 cm
sign. na rubu gerboc, na blindrámu martin gerboc 2008 - 2009

na rubu na blindrámu popis díla autorem

odhadní cena: 120 000 – 140 000 kč vyvolávací cena: 90 000 Kč

martin gerboc je umělec žijící a působící na slovensku. vystudoval 
vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Během studia měl možnost 
vycestovat do zahraničí, kde se účastnil dvou uměleckých stáží v dánsku 
a usA. ve své nejnovější tvorbě čerpá z morbidních obrazů Francisca 
goyi a z období německého fašismu 30. let. odkazuje k estetice zla, hrůzy, 
strachu či hněvu. Pokouší se zachytit zvěrstva, která jsou však posunutá do 
jiného kontextu než dříve u goyi. v současné době jsou tyto sadomasochi-
stické tendence chápány jako druh rozkoše. umělcova tvorba je zároveň 
odrazem několika souběžně probíhajících dějů. v roce 2005 měl první 
samostatnou výstavu v Praze v galerii kritiků.

Ať namaluje cokoli, třeba zátiší s květinami, jde z toho nekonečný žal 
a děsivá předtucha úpadku. „Někdy je malba jen soustavným bojem 
s démony. každý si hledá způsob, jak jim uniknout. Negovat je je asi cynič-
tější než s nimi pracovat.“
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42.
Meyer Georges (?–1912)

Rybářka
olej, plátno
61 × 43 cm
sign. Pd georges meyer

12 000 Kč

43.
Biva Paul (1851–1900)

Květinové zátiší
olej, plátno
131 × 163 cm
sign. ld Paul. Biva

 95 000 Kč

42

43
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44.
Rozier Jules (1821–1882)

Pobřeží
olej, plátno
38 × 56 cm
sign. ld Jules rozier

16 000 Kč

45.
autor neurčen
Portrét dámy
olej, plátno
40 × 32 cm
sign. nezjištěna

28 000 Kč

44

45
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46.
Kuba Ludvík (1863–1956)

V Mostaru
1945
akvarel, karton
12 × 165 cm
sign. Pd kuba 28./7. 45
Pd název autorem, pravost potvrdila Phdr. Naděžda 
Blažíčková horová

 8 000 Kč

47.
Boettinger hugo (1880–1934)

Arkádie
1930
olej, malířská lepenka
46 × 54 cm
sign. Pd Boettinger 30
na rubu popis díla autorem

25 000 Kč

46

47



48.
Štursa Jan (1880–1925)

Sulamit Rahu
1911
patinovaná sádrová 
plastika
v. 61,5 cm
sign. na plintě Štursa

 65 000 Kč

127
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49.
Mařatka Josef (1874–1937)

Vzpomínka
bronzová plastika
v. 20,5 cm
sign. na plintě Jos. mařatka
na plintě název autorem

 25 000 Kč

50.
Preissig Vojtěch (1873–1944)

Duby v podvečer
barevná akvatinta
22 × 37,5 cm
sign. Pd vojt Preissig

 35 000 Kč

49

50



51.
Obrovský Jakub (1882–1949)

Helena Trojská
1930
kolorovaná pálená hlína
v. 80 cm
sign. dole J. obrovský 1930
pravost potvrdili:  
Phdr. rea michalová, Ph. d.,  
Phdr. Jaromír Zemina,  
Phdr. ivo helán

 95 000 Kč

129
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52.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Vetešníci pod Pont Neu
1921
barevný lept č. 66
31 × 30 cm
sign. Pd t. F. Šimon
v soupisu grafické díla č. 357

 9 000 Kč

53.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Apsida Notre Dame v zimě
1924
barevný lept č. 62
31,5 × 45 cm
sign. Pd t. F. Šimon, ld 
monogram tFŠ v tisku
v soupisu grafického díla č. 407

 11 000 Kč

52

53
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54.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Bukinisté u Notre Dame
1922
barevný lept č. 61
32 × 39 cm
sign. Pd t. F. Šimon, ud monogram tFŠ 
v tisku, ld autorské razítko
v soupisu grafického díla č. 374

 10 000 Kč

55.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Bukinisté na Quasi Des Grands–Augustins
1925
barevné vernis mou, akvatinta 273/350
32 × 39,5 cm
sign. Pd t. F. Šimon, ld monogram tFŠ 
v tisku
v soupisu grafického díla č. AP1/1925

 11 000 Kč

56.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Vetešník u Notre Dame
1929
barevný lept 13/250
28 × 28 cm
sign. Pd t. F. Šimon, ud monogram tFŠ 
v tisku, ld autorské razítko
v soupisu grafického díla č. 494

 10 000 Kč

57.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Pont Ste. Marie v zimě
1923
barevný lept č. 236
29,5 × 39,5 cm
sign. Pd t. F. Šimon, ud monogram tFŠ 
v desce
v soupisu grafického díla č. 386

 9 500 Kč

55

54

56
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57

58

59

60

58.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Národní divadlo v zimě
1924
barevný lept č. 44
29,5 × 39,5
sign. Pd t. F. Šimon, ud monogram tFŠ 
v tisku, ld autorské razítko
v soupisu grafického díla č. 393

 11 000 Kč

59.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Cesta ve sněhu
1915
barevný lept 189/200
30 × 31 cm
sign. Pd t. F. Šimon, ud monogram tFŠ 
v tisku, ld autorské razítko
v soupisu grafického díla č. 237

 9 000 Kč

60.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Rue Mouffetard ráno
1922
barevný lept č. 27
29 × 37 cm
sign. Pd t. F. Šimon, PN monogram tFŠ 
v desce
v soupisu grafického díla č. 373

 11 000 Kč
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61.
Radimský Václav (1867–1946)

Lekníny na Labi
1918–1920
olej, plátno
61 × 71 cm
sign. ld v radimský
odborná expertiza Phdr. Naděžda Blažíčková horová

280 000 Kč

Předložený obraz lekníny na labi je nepochybnou a velmi krásnou prací krajináře 
václava radimského, nejspíše z let 1918–1920. Zachycuje v něm nejen pozorovanou vodní 
hladinu z velké části pokrytou lekníny a rákosím, ale především vystihuje kvintensenci 
dojmů z tohoto přírodního záběru, který na něj emocionálně silně působí, zobrazuje cel-
kovou náladu z krajiny. hlavním tématem celé serie jeho obrazů je právě pohled na řeku 
pokrytou lekníny, který po vzoru monetově vytváří v mnoha variantách. Námětově čerpá 
jak z pohledu na řeku seinu, tak po roce 1918, kdy se vrátil domů do Čech, na řeku labe. 

motiv řeky s lekníny, rákosím a zrcadlením stromů na hladině maloval radimský obzvlášť 
rád, často a za různého denního osvětlení. stejné místo za odlišného osvětlení se dostává 
do popředí jeho zájmu. systematicky vytváří serie pláten či kartonů se stejným motivem, 
ale v různých ročních obdobích a denních dobách a za různých klimatických podmínek.

Na předloženém obrazu lekníny na labi brilantním způsobem zvládl zachytit a věrně 
vystihnout náladu určitého okamžiku. obraz patří k typickým dílům václava radimského, 
pro která byl a dodnes je oblíben u návštěvníků výstav a kritiků i u sběratelů v Paříži 
a v Praze.

PhDr. Naděžda Blažíčková Horová

61
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62.
Kaván František (1866–1941)

Tam Tichou nad Lužnicí
olej, lepenka
18,5 × 26 cm (výřez)
sign. ld Franta kaván
pravost potvrdila Phdr. Naděžda Blažíčková horová

 28 000 Kč

63.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Vesnice v zimě
olej, lepenka
33,5 × 41,5 cm
sign. Pd Al. kalvoda
pravost potvrdila Phdr. Naděžda Blažíčková horová

 18 000 Kč

62

63
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64.
holub Josef (1870–1957)

Na Hrombabě
1918
olej, plátno
90 × 75 cm
sign. ld holub 918
na rubu na rámu štítek výstavy: Josef holub, družina přátel umění Navrátil, slaný, 28. 10. 4. 11. 1945, na rubu 
autorský štítek s popisem díla, pravost potvrdila Phdr. Naděžda Blažíčková horová

65 000 Kč

64
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65.
Schadt Karel (1888–1955)

Zimnní romance
olej, plátno
66 × 86 cm
sign. ld k. schadt
pravost potvrdila Phdr. Naděžda Blažíčková horová

 16 000 Kč

66.
Macoun Gustav (1892–1934)

Předjaří
olej, plátno
85,5 × 105 cm
sign. ld g macoun

 28 000 Kč

65

66
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67.
Thiele František (1868–1945)

Olivový háj
olej, plátno
50 × 70cm
sign. Pd F. tiele
uvedeno v tomanově slovníku, str. 588

 38 000 Kč

68.
Procházka Josef (1909)

Cestou do vsi
olej, lepenka
51 × 71 cm
sign. Pd Jos. Procházka
na rubu autorské razítko
pravost potvrdila Phdr. Naděžda Blažíčková horová

 70 000 Kč

67

68
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69.
hudeček Antonín (1872–1942)

Květy
tempera, karton
44 × 60 cm
sign. Pd Ant. hudeček

 15 000 Kč

70.
havelka Roman (1877–1950)

Na kraji lesa
olej, lepenka
30 × 40 cm
sign. ld rom. havelka
na rubu razítko pozůstalosti autora, pravost potvrdila 
Phdr. Naděžda v horová

 10 000 Kč

69

70
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71.
Erdélyi Vojtěch (1891–1955)

Zátiší
olej, plátno
75 × 64 cm
sign. ld erdélyi
na rubu přípis z roku 1950

 700 000 Kč

71
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72

73

72.
Nejedlý Otakar (1883–1957)

Sicílie
olej, lepenka
24 × 29,5 cm
sign. Pd ot. Nejedlý

 90 000 Kč

73.
Dvorský Bohumír (1902–1976)

Žně na Hané
olej, lepenka
30,5 × 42 cm
sign. ld B. dvorský

 14 000 Kč
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obraz „vltava v Praze“ je autentickým, velmi zdařilým a vzácným dílem vincence Beneše 
(1883–1979), představitele význačné generace, která v prvních desetiletích dvacátého 
století položila základy moderní české malby, jedné z nejvýznamnějších kapitol v celých 
dějinách českého umění. Beneš byl členem legendární skupiny „osma“ – její první výsta-
vy v březnu 1907 se sice nemohl zúčastnit, ale na druhé výstavě v topičově salonu v červ-
nu a červenci roku 1908 již byl zastoupen. Jan Preisler, Jan kotěra a miloš Jiránek se pak 
(1909) zasloužili o to, aby část mladých byla přijata za členy svu mánes – nejprve to byli 

74.
Beneš Vincenc (1883–1979)

Vltava v Praze
1918
olej, plátno
40 × 50 cm
sign. Pd v. Beneš 18
provenience: vyznačná sbírka severní morava; odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph. d.

65 000 Kč

74
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vincenc Beneš, emil Filla a václav Špála. koncem února 1911 však došlo mezi staršími 
členy spolku a mladým, radikálním křídlem k rozepři, kterou ukončil odchod mladých, 
vedoucí ke vzniku skupiny výtvarných umělců. vincenc Beneš se významným způsobem 
podílel na skupinové činnosti, vydávání časopisu umělecký měsíčník a na výstavních 
podnicích doma i v sousedním Německu. téměř paralelně se zánikem skupiny výtvar-
ných umělců a s návratem do mánesa si uvědomuje limity racionálních pouček kubis-
mu, obává se nebezpečí formálního zplanění a schematizace, ztráty obsahové sdělnos-
ti. Neváhá náhlým obratem opustit radikální variantu kubismu, aby ve svých obrazech 
nechal rozehrát citové a intuitivní složky své bytostně senzitivní osobnosti. v době pová-
lečné se tak vincenc Beneš vyprofiloval v jednoho z vůdčích českých krajinářů moderní 
obraznosti a senzuálního malířského projevu.

Posuzovaný obraz „vltava v Praze“ je skvělou ukázkou, jak malíř pod dojmem drama-
tu první světové války přehodnocuje dosavadní umělecká stanoviska a nalézá své 
bytostné tvůrčí zaměření ve vitalistickém příklonu ke skutečnosti a celistvému optické-
mu vjemu. Je mimořádně výstižným dokladem slavíčkovské lekce: vincenc Beneš zde 
šel ve stopách malířského a duchovního odkazu Antonína slavíčka. obraz vizuálně 
oprostil od nadbytečných detailů, pracoval pouze s barvou, nanášenou v suverénních 
štětcových tazích. temperamentnost malířského přednesu byla v jeho očích vyjádřením 
lásky k životu, jeho barevné a tvarové rozmanitosti a kráse. Posuzovaný obraz, zachycu-
jící pohled ze slovanského ostrova na vltavu a pražské nábřeží s Národním divadlem, 
lze považovat za menší studii ke stejnojmennému obrazu, který se dnes nachází ve sbír-
kách Národní galerie v Praze (90 x 100 cm, 1918). Je osobitým projevem zvedající se vlny 
nového vitalismu, jenž v okouzlení smyslů hledal protiváhu k depresivnímu účinu válečné 
atmosféry. 

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.; historička umění a kurátorka

vincenc Beneš byl členem tzv. osmy, sdružení pokrokových umělců, členem spolku 
výtvarných umělců mánes a v roce 1911 byl spoluzakladatelem nově založené skupiny 
výtvarných umělců.

od roku 1912 se pod vlivem umění Picassa a Braqua dopracoval k analytickému kubis-
mu. Nejdůležitějším výjevem se v těchto letech pro něj stala krajina a lidská figura v bib-
lických výjevech a příbězích. v roce 1914 ovšem pochopil, že kubismus plně nevyhovuje 
jeho citovému tvůrčímu založení a začal se od něj postupně odklánět. racionální přístupy 
nahradil smyslovým zážitkem. Po první světové válce se podobně jako Antonín slavíček 
přiklonil k moderní krajinomalbě. od roku 1919 společně se svým přítelem otakarem 
Nejedlým malovali krajiny z bojišť legií. Po roce 1925 se vrátil k odkazu matisse a neo-
klasicismu. v tomto období zobrazoval především jihočeskou krajinu. Za hlavní aspekty 
své tvorby považoval barvu a uvolněnost, živý impresivní svazek barvy a světla. Po své 
poslední návštěvě Paříže v roce 1931 převzal kolorismus od Pierra Bonnarda, díky němž 
své malby výrazně barevně oživil.

Jeho obrazy byly součástí mnoha reprezentačních výstav československého umění, např. 
v Paříži, Římě, krakově, varšavě nebo londýně. od 30. let pak pravidelně na výstavách 
amerického carnegie institutu v Pittsburghu, Philadephii, chicagu aj. městech.
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75.
Matoušek František (1901–1961)

Tragédie
olej, lepenka
60 × 44 cm
sign. Pd F. matoušek, na rubu F matoušek
na rubu název autorem a vývozní razítko Národní galerie Praha; odborná expertiza Phdr. rea michalová, Ph. d.
vystaveno: František matoušek, výstava k 60. narozeninám, galerie václava Špály, Praha, 1. 9. – 24. 9. 1961

 80 000 Kč

75
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Posuzovaný obraz „tragédie“ je autentickou a sběratelsky vzácnou prací Františka 
matouška, člena uměleckého svazu devětsil (od roku 1926 až do zániku spolku 
v roce 1931) a umělecké besedy (1929–1931), jednoho z průkopníků abstraktní malby 
v Čechách, umělce výrazně sociálně angažovaného, který okupační léta prožil v Paříži, 
Anglii a ve spojených státech. tam v novém tvůrčím vzmachu vytvořil jedinečné zázna-

my lidského utrpení jako nesmazatelný obraz a děsivý 
přízrak války, k nimž se vracel ještě řadu let po osvobo-
zení. Řada výstav v Anglii a Americe zařadila Františka 
matouška do kategorie českých umělců známých 
spíše v zahraničí než v domácím prostředí. Zde o jeho 
díle veřejnost dlouhou dobu téměř nevěděla: když 
byl v roce 1950 malíř vyhoštěn z Francie na základě 
opatření v rámci studené války, nebyl jeho návrat 
do Československa v době vrcholících represí vůči tzv. 
„západníkům“ snadný. Zachránilo ho pravděpodob-
ně pouze přátelství s Adolfem hoffmeisterem. ten mu 
také napsal úvodní text do katalogu výstavy k jeho 
šedesátinám, která se v roce 1961, bohužel krátce 
před jeho smrtí, uskutečnila v galerii václava Špály 
v Praze. tato výstava ukázala zejména autorovu práci 
poválečnou, neboť poetistickou tvorbu z 20. – 30. let, 
ovlivněnou proskribovaným karlem teige, mu neby-

lo dovoleno představit. velkou část tvůrčího odkazu Františka matouška nyní spravuje 
městská galerie ve vysokém mýtě (kde se malíř roku 1901 narodil). Poměrně obsáhlý 
soubor kreseb a obrazů vlastní Národní galerie v Praze a část díla Františka matouška 
je roztroušena v domácích sbírkách a také v zahraničí.

Jednou ze závažných matouškových vlastností byla citlivost vůči sociální tendenci doby, 
snaha sloužit svým dílem lidu a životu. v roce 1939 v Paříži inicioval vydání sborníku „Pour 
la tchécoslovaquie“, v němž nejvýznačnější umělci (P. Picasso, m. chagall, A. lhote, 
o. kubín – coubine, o. Zadkine ad. a samozřejmě F. matoušek) vyjádřili svůj odpor k oku-
paci Československa. Poté, co prchl do londýna, pokračoval ve své horečné činnosti, 
formálně jako dobrovolník československé exilové armády. v provizorních podmínkách, 
dokonce i v protileteckých krytech, vytvářel expresivní kresby, které zpracovával ještě 
dlouho po válce v několika olejích.

k nim se řadí i námi posuzovaný obraz „tragédie“. Je to výrazově silné dílo vyhrocené 
malířské exprese a excitovaného obsahu. „válka, která drobí povrch světa, křiví povahy 
a rozbíjí štěstí lidí, nabízí … (matouškovi – pozn.) děravé tvary, zhroucené klenby, vytřeš-
těné utrpení a smrtelné hrůzy, vyhaslé důlky lebek a budov. Zachycuje padající lidství 
a mění svou paletu i svůj výtvarný slovník v rytmu času. Paleta zůstává bledou, ale krvá-
cí.“ (Adolf hoffmeister)

František matoušek zde mimořádně sugestivně zachytil bolestný výkřik a beznaděj, nasta-
vil zrcadlo křečovité tváři doby.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.; historička umění a kurátorka
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76

77

76.
Srp František (1895–1943)

Sedící dívčí akt
1931
olej, plátno
59 × 49 cm
sign. Pd Fr. srp 1931
na rubu na blindrámu dedikace autorem, 
na plátně razítko vystaveno v mánesu 
a č. 272/103Zm, provenience: z majetku rodiny 
autora

 18 000 Kč

77.
Srp František (1895–1943)

Dívka
1934
olej, překližka
45,5 × 35,5 cm
sign. ld Fr. srp 34
na rubu popis díla a šítek s popisem s kat. 
č. 324, provenience: z majetku rodiny autora

 16 000 Kč
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78

78.
Srp František (1895–1943)

Zátiší
1928
tempera, karton
32 × 47 cm (výřez)
sign. ld Fr. srp 28
provenience: z majetku rodiny autora

 18 000 Kč
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79.
Beneš Vincenc (1883–1979)

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

 35 000 Kč

80.
Malý František (1900–1980)

Hráčské zátiší
1942
olej, plátno
40,5 × 96 cm
sign. Pd F. malý 42
na rubu na blindrámu štítek výstavy: umělci národní, 
Zátiší se šachy, č. kat. 103, 1942

85 000 Kč

79

80
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81.
Souček Karel (1915–1982)

Dívčí akt
1960
akvarel, kvaš, tempera, vrypy
60,5 × 43 cm (výřez)
sign. Pd k. souček 60
Pd dedikace autorem, na rubu autorské 
razítko s ev. č. 321

 10 000 Kč

82.
Souček Karel (1915–1982)

Piknik na mýtině
olej, plátno
79,5 × 62 cm
sign. Pd souček

 22 000 Kč

83.
Souček Karel (1915–1982)

Dívka v klobouku
1933
olej, plátno
65,5 × 50 cm
sign. ld souček 33

 20 000 Kč

82

83

81
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86
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84. 
Tichý František (1896–1961)

Portrét ženy
1922
barevný pastel, hedvábný papír
46 × 42 cm (výřez)
sign. Pd František tichý 12 / iv. 22

 10 000 Kč

85.
Tichý František (1896–1961)

Černoška
1935
perokresba, sepie, ruční papír
29 × 20 cm
sign. Pd tichý 35
reprodukováno: František tichý malířské dílo 
– Jan tomeš, odeon, 1976, obr. č. 315, František 
tichý – František dvořák, NČvu, Praha, 1960, 
obr. č. 28

 15 000 Kč

86.
Šíma Josef (1891–1971)

Město
kresba tuší
37 × 47 cm
sign. na rubu Jos. Šíma

 18 000 Kč

87.
Gutfreund Otto (1889–1927)

Zátiší s hruškami
kresba uhlem
27,5 × 22,5 cm
sign. Pd g
pravost potvrdil Phdr. Jiří Šetlík

50 000 Kč

88.
Kotík Jan (1916–2002)

Žena u psacího stroje
1942
akvarel, tuš, karton
40 × 27 cm (výřez)
sign. Pd J. kotík 42

 2 000 Kč

87

88
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FrANtiŠek hudeČek
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89.
hudeček František (1909–1990)

Bez názvu
1944
kresba tuší, pastel, lavírovaný pastel
15,5 × 13,5 cm
sign. ld Fr. hudeček 44

 8 000 Kč

90.
hudeček František (1909–1990)

Postava
1945
kresba tuší, pastel, karton
31 × 18 cm (výřez)
sign. Pd Fr. hudeček 45

8 000 Kč

91.
hudeček František (1909–1990)

Objekt
1932
kresba tuší
14,5 × 19 cm
sign. Pd Fr. hudeček 32

 4 500 Kč

89

90

91
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92.
hudeček František (1909–1990)

Terč
1945
kresba tuší
25 × 21 cm
sign. Pd Fr. hudeček 2. viii. 45

 9 500 Kč

92
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93.
hudeček František (1909–1990)

Noční chodec
1944
lept, autorský tisk
24 × 17,5 cm
sign. Pd Fr. hudeček 44
ld název díla autorem

 7 000 Kč

94.
hudeček František (1909–1990)

Sedící postava – schéma k obrazu
kresba tuší
26 × 20 cm
neznačeno

 7 000 Kč

95.
hudeček František (1909–1990)

Z letadla po střední Ásii
1967
kombinovaná technika, kresba 
tužkou
23 × 34 cm (výřez)
sign. Pd Fr. hudeček 67
na rubu název díla a datace autorem

 9 500 Kč

93 94

95



156
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96.
Kupka František (1871–1957)

Amorpha
1913
barevná mědirytina
22 × 14 cm
sign. ld kupka v desce, Pd 1913 v desce, 
Pd pozůstalostní razítko

 25 000 Kč

97.
Muzika František (1900–1974)

Vegetace
kresba tužkou, pastelky, papír
20 × 29,5 cm
sign. Pd pozůstalostní slepotiskové razítko
Pd přípis – 1949, ld přípis – 36

 15 000 Kč

98.
Gross František (1909–1985)

Masopust
1972
kombinovaná technika, akvarel, pastel, 
tužka, karton
24,5 × 34 cm (výřez)
sign. Pd F. gross, PN 12. 1. 72

 12 000 Kč

99.
Tikal Václav (1906–1965)

Těžký osud – z cyklu Velký běžec
kresba tužkou, pastel
35,5 × 23,5 cm
sign. na rubu tikal
provenience: zakoupeno z ateliéru ladislava 
Nováka

 26 000 Kč

100.
Szobel Géza (1905–1963)

Postavy
barevné křídy, karton
64 × 48 cm (výřez)
sign. Pd géza. szobel

 14 000 Kč

99

100
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101.
Malý František (1900–1980)

Večer
1968
olej, plátno
85,5 × 121 cm
sign. Pd Fr. malý 68

 180 000 Kč

František malý našel v surrealismu své výrazové možnosti, kterých se už nevzdal. 
Nepřistupoval však k němu přes poezii, literaturu nebo manifesty, a nepřijal ho jako svě-
tový názor. stejně jako surrealisti pracuje se známými předměty a tvary v nových souvis-
lostech, ale jeho kompozice respektují zákonitosti předkubistické malby. mistrně využívá 
všechny dosud vžité konvence a představy o obraze jako o iluzi reality, tuto realitu pak 
zhmotňuje poetickou interpretací věcí a vztahů.

Proto František malý nebyl surrealistou v pravém slova smyslu, spíše poetikem těžícím 
z napětí a vztahů vizí a představ než z absurdity.
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102.
Kolář Jiří (1914–2002)

Léda s labutí
1988
prostříhávaný papír, koláž, karton
29,5 × 23 cm
sign. na rubu Jiří kolář 88

 23 000 Kč

102



103.
Kolář Jiří (1914–2002)

Střevíc
1972
kolážovaný objekt
v. 14 cm
sign. zespodu J kolář 72

 60 000 Kč

163
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104.
Klápště Jaroslav (1923–1999)

Fabrika
1994
olej, plátno
26,5 × 43,5 cm
sign. Pd klápště 94

 20 000 Kč

105.
Klápště Jaroslav (1923–1999)

Město
1980
olej, plátno
47,5 × 81 cm
sign. Pd klápště 80

 45 000 Kč

104

105
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106.
Klvaňa Milan (1927–1991)

Rokle
1968
olej, plátno
92 × 73 cm
sign. ld m. klvaňa 68, na rubu m. klvaňa 68
na rubu na blindrámu autorský štítek s popisem díla

 25 000 Kč

106
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107.
Janeček Ota (1919–1996)

Keř a slunce
1969–1970
olej, malířská lepenka
28 × 35,5 cm
sign. ld Janeček, na rubu ota Janeček 
1969 - 70
na rubu název autorem, autorský štítek s č. 4313

 38 000 Kč

108.
Paur Jaroslav (1918–1987)

Město II.
1976
olej, lepenka
46 × 54 cm
sign. Pd J. Paur 76
na rubu razítko a štítek ČFvu s popisem díla

 48 000 Kč 

107

108
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109

109.
Janoušková Věra (1922–2010)

Hlava
1987
koláž, kresba tužkou, fixem, karton
90 × 66 cm
sign. Pd v. Janoušková 87

 34 000 Kč
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ZdeNěk skleNÁŘ 
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110.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Čínský znak
1962
litografie, karton
39,5 × 30 cm (výřez)
sign. ud sklenář 62
na rubu autorem: Čínský znak 1962.
pravost potvrdil Zdeněk sklenář, galerie sklenář
reprodukováno: Fr. Šmejkal – Zedněk sklenář, umělecké profily – odeon, Praha 1984, obr. č. 100

 18 000 Kč

110
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111.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Litery II.
kombinovaná technika, karton
28,5 × 19 cm (výřez)
sign. ud sklenář
ud u signatury nečitelná datace
pravost potvrdil Zdeněk sklenář, galerie sklenář

 22 000 Kč

112.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Litery I.
1980
kombinovaná technika, pastel, 
akvarel
15 × 27 cm
sign. ud sklenář 1980
pravost potvrdil Zdeněk sklenář, galerie sklenář

 24 000 Kč

111

112



171

113.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Litery III.
1966
litografie, podtisk, ruční papír 11/20
23,5 × 35 (32,5 × 43) cm
sign. ud sklenář 66
pravost potvrdil Zdeněk sklenář, galerie sklenář

 12 000 Kč

114.
Sklenář Zdeněk (1910–1986)

Apollinaire
1980
kuličkové pero, fixa, pastel, ruční papír
29,5 × 18,5 cm
sign. Pd sklenář 80
pravost potvrdil Zdeněk sklenář, galerie sklenář

 6 000 Kč

113

114
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115.
Jankovič Jozef (1937)

Bez názvu
1981
olej, enkaustika, plátno, dřevěná deska
66 × 50,5 cm
sign. na rubu Jankovič 81

 50 000 Kč

116.
Jirků Boris (1955)

Magie fialové
1997
akryl, sololit
122 × 75 cm
sign. ud Boris Jirků 97
na rubu název a štítek s popisem díla

 49 000 Kč

117.
Koblasa Jan (1932)

Cherchez La Femme
1997
akryl, kvaš, lepenka, sololit
54 × 28 cm
sign. Pd monogram Jk 87
ld název díla autorem

10 000 Kč

118.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Zvěstování
1998
olej, plátno
90 × 60 cm
sign. ud v komárek 98

 45 000 Kč

119.
Kunc Milan (1944)

Auto na nebesích
1991
barevná litografie, zlacený slepotisk 14/20
58,5 × 77 cm
sign. ud milan kunc 1991

25 000 Kč

115

116
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121.
Ovčáček Eduard (1933)

Bez názvu
1964
propalovaná koláž
24 × 31,5 cm (výřez)
sign. ud e. ovčáček 64

 11 000 Kč

120.
Ovčáček Eduard (1933)

Deflorace
1962
materiálový tisk
51,5 × 29,5 cm
sign. Pd eduard ovčáček 1962
ld název díla autorem

 8 000 Kč

120

121
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122.
Ovčáček Eduard (1933)

Feministický objekt – DVA
1975
asambláž, sádra, dřevo, kresba
35 × 18 cm
sign. na rubu e. ovčáček, eduard ovčáček 1975
zespodu autorem dvA

 18 000 Kč

122
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lAdislAv NovÁk 
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123.
Novák Ladislav (1925–1999)

Bez názvu
1965
kombinovaná technika, koláž, pastel, tuš, karton
44 × 31,5 cm
sign. ud monogram s datací 21. 5. lN 65

 16 000 Kč

123
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124

125

124.
Novák Ladislav (1925–1999)

Jongleur
1990
froasáž, barevná tuš, tužka, papír
50,5 × 39 cm
sign. Pd monogram v N 16. 8. 90
Pd název díla autorem

12 000 Kč

125.
Novák Ladislav (1925–1999)

L' engine l' amour
1995
froasáž, akvarel, ruční papír
58,5 × 41 cm
sign. ud monogram lN 16. 7. 95
ud název díla autorem

 18 000 Kč
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126.
Novák Ladislav (1925–1999)

Les signes dispersés
1982
froasáž, koláž, akvarel, tužka
44 × 32 cm (výřez)
sign. ld monogram lN 3.10.82
ld název díla autorem

 16 000 Kč

126
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127.
Nikl Petr (1960)

Oči
2000
olej, plátno
125 × 160 cm
sign. na rubu Petr Nikl 2000
na rubu název díla autorem

 55 000 Kč

Petr Nikl vystoupil na českou scénu jako malíř a prezentoval svá první díla na student-
ských výstavách organizovaných od roku 1984 pod názvem konfrontace. tehdejší jeho 
obrazy byly poznamenány vzpomínkou na lidskou něhu ochraňující bezbranné mládě 
lidských i zvířecích bytostí. Nálada lidské laskavosti a kultivovanosti poznamenávala 
i Niklovy obrazy v pozdějších letech, a to jak v jejich obsahové, tak i formální stránce. 
Niklovy obrazy se zdají být jakýmsi záznamem tajemství lidského žití a jednání, které 
umělec zakouší při svých performancích. Zároveň jsou výzvou malířské technice zachytit 
jemnosti viděného světa.

kultivovaný malířský styl determinovaný do značné míry zájmem o mistrné osvojení 
osvědčených malířských technik, má svou paralelu v grafické tvorbě. Nikl vytváří techni-
kou mezzotinty, citlivé abstrahované organické tvary. Jeho grafická tvorba má za svou 
rodnou sestru kresbu.

Niklova umělecká tvorba je provázena sociálním zájmem a hledáním aktuálního smyslu 
současného umění. Je jen přirozené, že jeho hravá nátura ho přivedla k lidské hravosti 
jako přirozenému poli, na kterém si současné umění rozumí s širokou veřejností. v roce 
2000 navrhl a inscenoval velkou kolektivní výstavu „hnízda her“ v pražském rudolfinu, 
která vyvolala mimořádný zájem návštěvníků. Pokračováním této koncepce byl realizo-
vaný projekt české expozice na světové výstavě v Aichi v roce 2005 a výstava orbis Pictus 
v Českém centru v Paříži v roce 2006. Posledním interaktivním projektem je velká výstava 
„Play“ otevřená na konci roku 2010 v pražském mánesu.



181



182



183



184

128 129

130

128.
Ranný Michal (1946–1981)

Bez názvu
1971
barevná litografie 12/12
35 × 29,5 cm
sign. Pd michal ranný 71.

 8 000 Kč

129.
Ranný Michal (1946–1981)

Bez názvu
1971
barevná litografie 8/4
25,5 × 21 cm
sign. Pd michal ranný, ld 1971
na rubu razítko ČFvu a přípis: 1970–71 dle kresby  
z r. 1968–9

 11 000 Kč

130.
Ranný Michal (1946–1981)

Bez názvu
1977
akvarel
30,5 ×24 cm (výřez)
sign. Pd monogram slepotiskovým 
razítkem mr, na rubu 27. července 77

 9 500 Kč
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131

131.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu
1982
kombinovaná technika, papír
65 × 44,5 cm
sign. ud Adriena Šimotová 82

 85 000 Kč
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132

133

134

132.
Istler Josef (1919–2000)

Bez názvu
1961
kombinovaná technika, olej, monotyp, 
lepenka
37,5 × 28,5 cm
sign. ud istler 61

 25 000 Kč

typické dílo významného autora, který své 
malířské schopnosti suverénně prokázal již 
v období surrealismu, ke kterému se i pozdě-
ji 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 šedesá-
tých let měl blízko k umělcům z okruhu přá-
tel mikuláše medka a vladimíru Boudníkovi. 
informelní tendence, které u nás v tuto dobu 
vládly jako neoficiální avantgarda ho samo-
zřejmě též ovlivnily, ale pro informel typic-
ky zemitých obrazů v tvorbě Josefa istlera 
mnoho nenajdeme. dílo Josefa istlera je dnes 
zastoupeno v dlouhé řadě soukromých i stát-
ních sbírek nejen v České republice, ale velmi 
hojně i v zahraničí.

133.
hliněnský Robert (1908–1979)

Bez názvu
1971
olej, dřevo
23,5 × 35,5 cm
sign. ld r. hliněnský 1971

 13 000 Kč

134.
Vašíček Vladimír (1919–2003)

Dělený prostor
1985
olej, plátno
55 × 60 cm
sign. ld vašíček 85
na rubu na blindrámu štítek s popisem

 26 000 Kč
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135.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu
1991
kresba uhlem, tužkou, ruční papír
66,5 × 49,5 cm
sign. ud Adriena Šimotová 91

 75 000 Kč

135
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136.
Lamr Aleš (1943)

Ohňostroj nad terasami
1979
akvarel, tuš, karton
73 × 51 cm
sign. ud A. lamr 79
ud název díla autorem

 45 000 Kč

137.
Pastrňák Petr (1962)

Smrtihlav
1998–2002
olej, plátno
50 × 50 cm
sign. na rubu Pastrňák 1998-2002
reprodukováno v monografii

15 000 Kč

138.
Kotík Jan (1916–2002)

Dvě figury
1984
kombinovaná technika, kvaš, 
tempera, křídy, pastel, karton
53 × 48,5 cm
sign. ud Jk 84
na rubu štítek výstavy: galerie Jiří Švestka

25 000 Kč

136

137 138
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139.
Beckman Ford (1952–2014)

BOZO
1992
kombinovaná technika, serigrafie, malba, koláž, stříkané barvy, karton
102 × 127 cm
sign. na rubu Ford Beckman 92
na rubu dedikace autorem

 7 000 Kč

První neworská výstava Forda Beckmana roku 1980 v galerii craig cornelius and tony 
shafrazi byla přijata velmi dobře kriticky i komerčně. Jeho redukované černobílé obrazy 
na překližce upoutaly pozornost sběratelů, včetně Petera Branta, charlese saatchiho 
a největším sběratelem se stává guiseppe Panza, který vlastnil 50 děl autora. v roce 
1992 se prosadil obrazy klaunů. „klaun je dokonalý symbol naší doby, nádherný, radostný, 
ale také děsivý”.

Později využívá pro své obrazy bujné barvy, organické formy a gesta. opustil New York, žil 
v Německu, itálii, později v oklahomě. Backmanovy obrazy jsou vysoce ceněny, jeho dílo 
je součástí sbírek Whitney museum of American Art, museum of contemporary Art v los 
Angeles, san Francisco museum of modern Art nebo essl collection ve vídni.

139
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série plastik s mystickými náměty z poloviny sedmdesátých let nesla přes různorodost 
uměleckého projevu a materiálovou škálu, sahající od kamene, přes pálenou hlínu 
až po dřevo společné jméno Buddha. společným jmenovatelem zde byl centrální otvor, 
umístěný v horní části „hlavy“ symbolizující zdroj hlasu, energie a určité prýštění moudrosti 
ducha. tato díla se převážně vyznačovala oblými tvary a nabízená dřevěná plastika 
ještě umocňuje atributy této skupiny děl svojí červenou barvou a dynamickým pnutím 
vzniklým pobitím její horní a přední části řadami hřebů. Červený Buddha je důstojným 
reprezentantem sochařského umění Jana koblasy, spojeného s neodmyslitelnou emoci-
onálností tohoto stále vyhledávanějšího autora.

140.
Koblasa Jan (1932)

Buddha
1975
dřevěná plastika, hřeby, barva
v. 37 cm
sign. zespodu k 75

30 000 Kč

140
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141.
Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
1983
akryl, karton, překližka
76 × 106 cm
sign. Pd J. kotík 83
popsáno a vyobrazeno v monografii na straně 438 
pod číslem 2159

38 000 Kč

142.
Malich Karel (1924)

Raumskulptur
1971
mosazná plastika, dřevo 6/25
33 × 26 × 18 cm
sign. zespodu na štítku k. malich
zespodu štítek s popisem

 39 000 Kč

141
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143.
Fruhtrunk Günter (1923–1982)

Ikona
1972
barevná serigrafie, polystyrolová deska 
53/125
37 × 35,5 cm
sign. na rubu na štítku günter Fruhtrunk 
1972
na rubu autorský štítek s popisem díla

 14 000 Kč

144.
Lohse Richard Paul (1902–1988)

Vier gleiche Gruppen mit quadratischem 
Zentrum
1973
barevná serigrafie 47/100
61 × 61 cm
sign. Pd lohse
reprodukováno: richard Paul lohse modulare 
und serielle ornungen, str. 89, dumont köln, 1973

 13 000 Kč

145.
Lohse Richard Paul (1902–1988)

Fünfzehn systematische vertikale Farbreihem 
in keilförmiger Ordnung
1973
barevná serigrafie 47/100
61 × 61 cm
sign. Pd lohse
reprodukováno: richard Paul lohse modulare 
und serielle ornungen, str. 194, dumont köln, 1973

 13 000 Kč

143 144
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146.
Wilding Ludwig (1927–2010)

42 a
1972
opticko-kinetický objekt, serigrafie na akrylovém skle a kartonu, dřevěný box
50,5 × 50,5 cm
sign. na rubu na štítku ludwig Wilding 1972
na rubu autorský štítek s popisem

60 000 Kč

tento německý autor patří mezi protagonisty evropského op-artu a kinetického umění. 
Jeho nejdůležitější tvorbu reprezentují hlavně reliéfy, vytvořené jako sendvičové asam-
bláže z akrylu a kartónu s identickým obrazcem , které při změně pozice diváka vytváří 
iluzi chvějivého pohybu, anebo naopak klidné meditativní hloubky. vyhledávány jsou 
především takováto starší, autorem na zadním štítku řádně signovaná a číslovaná díla 
v původních a zachovalých pouzdrech. Nabízený objekt je naopak ve výjimečném, 
v současnosti skutečně ojedinělém stavu, protože byl od doby vzniku až doposud pečlivě 
uložen v původním kartónu (balení je sběratelsky ceněnou součástí tohoto draženého 
objektu) naprosto mimo působení okolního prostředí.
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147.
Mirvald Vladislav (1921–2003)

Kaňkáž
1962
kaňkáž, tuš, papír
62 × 45 cm
sign. na rubu v. mirvald
na rubu popis díla autorem

 23 000 Kč

148.
Kyncl František (1934–2011)

Černá monostruktura
1992
reiéf, akryl, ruční papír
104 × 78 cm
sign. na rubu F. k. 92

28 000 Kč

149.
Grygar Milan (1926)

Akustická kresba
1968
litografie 3/20
72,5 × 48,5 cm
sign. Pd milan grygar 1968

4 800 Kč

147 148
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150.
Mirvald Vladislav (1921–2003)

Kontinuální undulační válec (stav I.)
1986
malba akrylem, karton
67 × 49,5 cm
na rubu vladislav mirvald 11. 11. 1986
na rubu popis díla autorem

75 000 Kč

150
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153.
Mirvald Vladislav (1921–2003)

Konstruktivní variace
1967
barevná serigrafie
47 × 36 cm
sign. Pd vm 67

 6 000 Kč

151.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Linie č. 21
1986
barevná serigrafie 9/100
53 × 53 cm
sign. Pd sýkora
reprodukováno: plakát retrospektivní výstavy

 36 000 Kč

152.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Linie č. 63
1995
barevná serigrafie 48/100
59 × 59 cm
sign. Pd sýkora 95

 45 000 Kč
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154.
Kubíček Jan (1927)

Rozvíjení kruhu
1982
asambláž, olej, sololit
35 × 35 cm
sign. na rubu Jan kubíček 1982

110 000 Kč

154
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155.
Winiarski Ryszard (1936–2006)

Prostor s vertikální symetrií
1975
kombinovaná technika, serigrafie, kresba tužkou, karton
57,5 × 48 cm
sign. ld Winiarski 1975
dole popis díla autorem a poznámky k dílu

 8 000 Kč
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156.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Černo – bílá struktura
1967 / 2009
serigrafie 42/80
220 × 38,5 cm
sign. Pd sýkora 1967 / 2009

90 000 Kč

156



200

kÁJA sAudek



201

157.
Saudek Kája (1935–2015)

Obletovaná
olej, akryl, plátno
90 × 60 cm
sign. Pd saudek
Pd název autorem, provenience: zakoupeno z ateliéru autora

 95 000 Kč
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158.
Saudek Kája (1935–2015)

Stop AIDS! I.
1995
kresba tuší, akvarel, tužka, karton
19,5 × 10,5 cm
neznačeno
kresba pro čtrnáctideník Nei report, publikovaná 
na titulní straně 9. listopadu 1995

8 000 Kč

159.
Saudek Kája (1935–2015)

Stop AIDS! II.
1995
kresba tuší, akvarel, tužka, papír
13,5 × 8,5 cm
neznačeno
kresba pro čtrnáctideník Nei report, publikovaná 
na titulní straně 17. srpna 1995

7 000 Kč

158
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160.
Saudek Kája (1935–2015)

Stop AIDS! III.
1995
kresba tuší, akvarel, tužka, karton
25 × 15,5 cm
neznačeno
kresba pro čtrnáctideník Nei report, publikovaná 
na titulní straně 14. září 1995

8 000 Kč

161.
Saudek Kája (1935–2015)

Stop AIDS! IV.
1995
kresba tuší, akvarel, tužka, karton
17,5 × 11,5 cm
neznačeno
kresba pro čtrnáctideník Nei report, publikovaná 

na titulní straně 7. prosince 1995

7 000 Kč

160
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162.
Saudek Kája (1935–2015)

Stop AIDS! V.
1995
kresba tuší, akvarel, tužka, karton
24 × 16,5 cm
neznačeno
kresba pro čtrnáctideník Nei report, publikovaná 
na titulní straně 16. února 1995

9 000 Kč

163.
Saudek Kája (1935–2015)

Party linka NEI Reportu
1995
kresba tuší, akvarel, tužka, karton
21 × 18,5 cm
sign. Pd sau
kresba pro čtrnáctideník Nei report, pravidelně 
publikovaná, např. na titulní straně 11. května 1995, 
7. prosince 1995, atd.

8 000 Kč

162
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164.
Saudek Kája (1935–2015)

Znamení zvěrokruhu
1995
12× kresba tuší, tužkou, bělobou na 3 ks 
kartonu
12ks 4 × 6,5 cm
neznačeno
12 kreseb znamení zvěrokruhu na 3 kartonech 
vytvořené autorem pro čtrnáctideník Nei report, 
kde byly po léta pravidelně publikovány

12 000 Kč
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165.
Saudek Kája (1935–2015)

Z bájí Saudka Kájí
1997
26 kreseb (z 37), tuš, tužka
12,5 × 7 / 19 × 20,5 cm
neznačeno
26 kreseb na formátu A4, ze souboru 37 originálních kreseb pro publikaci Z bájí saudka kájí s texty 
a poznámkami k vydání a maketou knihy se třemi barevnými variantami titulní strany

28 000 Kč
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166.
Niederle Marcel (1898–1990)

Canada NHL Team – ČSSR National T.
1972
akvarel, tužka, kuličkové pero, karton
17,5 × 21 cm
sign. ld Praha 30. ix. 72 m. Niederle 1972, d autorské razítko
na podkladové lepence autorská razítka, na paspartě podpisy hráčů obou týmů

 45 000 Kč

166



210

167.
Niederle Marcel (1898–1990)

Kanada – ČSSR
1972
akvarel, tužka, karton
17,5 × 22,5 cm
sign. Pd marcel Niederle 1972, ld Praha 30. ix. 1972
na podkladové lepence autorská razítka, na paspartě podpisy hráčů obou týmů

 45 000 Kč
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168.
Niederle Marcel (1898–1990)

Sparta – Slávie, fotbalový souboj – skluz
1965
akvarel, tužka, karton na barevném 
kartonu
40,5 × 30 cm
sign. Pd m. Niederle 1965
na rubu autorské razítko a štítek s autorským 
razítkem a popisem díla

 12 000 Kč

Narozen 3. 6. 1898, byl český výtvarník, 
akademický malíř a pedagog na 
uměleckoprůmyslové škole v Praze. 
v letech 191–1922 byl žákem maxe 
Švabinského. specializoval se na kresby 
ze všech odvětví sportu. velkého uznání 
dosáhl ve 20. letech zejména v zámoří, 
kde působil 4 roky ve slavném časopi-
se sport illustrated. Zemřel v roce 1990 
v Praze.

169.
Niederle Marcel (1898–1990)

Sparta – Slávie
1965
akvarel, pastel, tužka, karton 
na barevném kartonu
42 × 29,5 cm
sign. Pd m. Niederle 65

 12 000 Kč

168
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170.
Niederle Marcel (1898–1990)

Derby: A. C. Sparta – S. K. Slávia
1945
akvarel, pastel, tužka, karton na kartonu
42 × 32 cm
sign. Pd m. Niederle 1945
Pd název díla autorem

 15 000 Kč
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171.
Niederle Marcel (1898–1990)

A. C. Sparta – Hibernians F. C., zápas v Edinburgu říjen 1946
1946
akvarel, pastel, tužka, karton na barevném kartonu
46,5 × 31 cm
Pd m. Niederle 1946
PN název díla autorem

 12 000 Kč

171
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kontakty: www.acb.cz, 603 42 49 13 (Jiří rybář)

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

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

Přijímáme obrazy do prestižní večerní aukce

evening sale 2017
Topičův salon praha



Jak postupovat:

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

Nemůžete se zůčastnit aukce na sále?

Využijte možnosti online dražby!

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

http://acb.livebid.cz

powered by



průvodce pro nepřítomné a telefonní uchazeče

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

Obecné

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

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

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

Vyplnění formuláře

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

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

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

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



plná moc pro zastupování v dražbě
dražba po telefonu

Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČ: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 9. 10. 2016 
ve 13.30 hod., na adrese Topičův salon – Národní třída 9, Praha 1 a dražila za mne 
do uvedených limitů či po telefonu následující věci:

č. autor název cena  limit  
nebo telefon

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

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

Jméno: 

Příjmení: 

telefon: 

tel. pro dražbu: 

e-mail: 

číslo oP: 

ulice: 

město: 

PsČ: 

stát: 

datum a místo: Podpis:



Podmínky pro zastupování v dražbě a telefonní prodej

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

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

Platba na aukci

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

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

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

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

Ochrana osobních údajů

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

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



večerní Aukce 
poválečného & součAsného umění
Předaukční výstava 18. 11. – 1. 12. 2016  
denně, včetně víkendu i svátků  
od 10:00 do 18:00 hod.

www.Acb.cz

email: Praha@acb.cz, brno@acb.cz 
tel.: 603 424 913, 224 232 500, 542 214 789

1. 12. 2o16
v 18.30 hod.

Topičův sAlon
Praha 1, národní třída 9
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