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

exhibiTiON Of ArTwOrKs
Items offered for sale and presented in this auction catalogue will be exhibited in gallery  
of the 1. Art Consulting Brno – Praha.

Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1
24. 5. – 9. 6. 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 začíná od 18:00 hod.

AUKce / AUcTiON
Čtvrtek 9. 6. 2016 v 18:30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

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

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

web: www.acb.cz

Will take place on June 9, 2016 at 18.30 p.m. in the Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.
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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

1 ISTLER JOSEF
(1919–2000)

Bažiny
1945
tempera, pastel, lepenka
54,5 × 65 cm
sign. PN Istler 45 / 50

na rubu autorský štítek s popisem (m. j. 1945 / obr. č. 50)

950 000 Kč
1 500 000 – 1 800 000 Kč

významný člen surrealistické skupiny RA

prOVeNieNce:

význačná sbírka českého moderního umění, Praha

Během války se postupně rodil i okruh budoucí skupiny Ra. 
Kromě Istlera, který začal být ve skupině aktivní od roku 
1942, v ní dále byli Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan 
Lacina, Zdeněk Lorenz, Vilém Reichmann, Václav Tikal 
a Václav Zykmund. Oficiálně však samozřejmě mohla být 
skupina činná až po válce, první výstava skupiny Ra pro-
běhla v roce 1947 v Brně.
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post-war & contemporary artfirst open

2 MATAL BOHuMíR
(1922–1988)

V ateliéru
1952
olej, karton, sololit
82,5 × 65,5 cm
sign. PN Matal 1952

150 000 Kč
200 000 – 250 000 Kč

významný člen Skupiny 42

prOVeNieNce:

soukromá sbírka moderního umění, Švýcarsko

Po válce v roce 1945 začíná Matal, po tříleté odmlce, znovu malovat a až překotně navazovat pře-
rušené i nové kontakty. Stává se členem Spolku výtvarných umělců Aleš a Bloku výtvarných umělců 
země Moravskoslezské v Brně a umělecké besedy v Praze. V roce 1946 se Matal účastnil výstavy 
Skupiny 42 v Brně. Velice důležitá byla v témže roce výstava mladého československého umění 
v Paříži, Ĺ art Tchécoslovaque 1938–46 v Galerii La Boétie, již se se skupinou československých výtvar-
níků účastnil i Matal. Na vernisáži byly mezi početným obecenstvem osobnosti pařížské kultury. Josef 
Šíma, Louis Aragon, Jean Cassou, Španělé Pařížské školy. V roce 1947 uspořádal SVu Aleš v Domě 
umění Matalovu první osobní výstavu.

Po roce 1948, kdy došlo k radikálním změnám, se Bohumír Matal uzavřel před světem do svého ate-
liéru, kde tvořil díla s motivy obyčejného každodenního života, zátiší, potréty svých nejbližších a také 
autoportréty (Zátiší s mrtvým ptákem 1951, Autoportrét 1952, V ateliéru 1952).
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post-war & contemporary artfirst open

3 BěLOCVěTOV ANDREJ
(1923–1997)

Děti
1955
vaječná tempera, plátno
115 × 79,5 cm
sign. PN Bělocvětov 1955

obraz bude publikován v chystané monografii Andrej Bělocvětov – Hudba absolutna

podmínkou nákupu je zapůjčení obrazu na připravovanou výstavu v Topičově salonu, listopad 2016

350 000 Kč
500 000 – 700 000 Kč

prOVeNieNce:

z majetku rodiny autora, pravost potvrdil kurátor výstavy Pavel Šmidrkal

VysTAVeNO:

Galerie u Řečických, Praha, Máj 1957, Rudolfinum 2013
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Andrej Bělocvětov, občanským jménem Belotsvetov, původní tvar rodového jména používá jako pseudonym.

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

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

Jedná se o významné dílo malířsky dokonalé kompozice a hluboké psychologie.

Malíř Andrej Bělocvětov, pocházející z kosmopolitní rodiny, se narodil v Praze osudovou náhodou. Jeho 
otec, bankéř a obchodník, podnikající ve Spojených státech, se na své cestě po Argentině seznamuje, 
v rodině významného barytonisty Ivana Milenka, s jeho dcerou Lydií, mladou klavírní virtuozkou. Po krátké 

známosti si bere Lydii za manželku a odjíždějí do Evropy na svateb-
ní cestu. Přechodně se usadí v Praze, kde se oba zabývají svými 
profesními zájmy. Po třech letech se však rozcházejí a mladá žena 
zde zůstává se svým synem sama. Tehdy ještě byla finančně zcela 
zabezpečená. Později však, za německé okupace, přichází, spolu 
se svým synem, o značné rodinné jmění i o svoje občanství, protože 
odmítá optovat pro argentinský fašistický režim. Situace matky a syna 
se podstatně mění, Lydie si musí vydělávat svým uměním na živobytí. 
Přesto dává syna na studie a mladý Andrej se záhy rozhoduje pro 
svoji budoucí profesi. Sám si nachází svého prvního učitele, Nikolaje 
Bakulina. Absolvuje Střední grafickou školu a Střední malířskou školu 
Grigorie Musatova. G. Musatov se o něho zajímá, stávají se přá-
teli. Ve stejné době se seznamuje i se svým celoživotním přítelem, 
Josefem Sudkem. Započíná studium na pražské výtvarné Akademii, 
brzy však odtud odchází, protože nesouhlasí se způsobem výuky, 
ani s názory profesorů.

Na konci čtyřicátých let se seznámil se Stanislavou Pavlíkovou, později svojí první manželkou. Museli 
na sňatek čekat mnoho let, úřady ho opakovaně odmítaly povolit. Stanislava měla na jeho dílo zcela 
mimořádný vliv, nejen jako model, ale i jako (kromě J. Sudka) jediný respektovaný kritik. Měla schopnost 
zcela mimořádné umělecké jasnozřivosti, sama píše poezii, kterou je malíř inspirován. Také o něho pečova-
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la v jeho špatném zdravotním stavu. Bydlí spolu v ateliéru na Újezdě, v bezprostřední blízkosti Josefa Sudka.  
V té době mají mnoho přátel, kteří za nimi přicházejí, společně debatují o umění, poslouchají vážnou 
hudbu. V šedesátých letech se malíř seznamuje s Magdou Bernardovou, svojí budoucí druhou manželkou. 
V té době se již podařilo oficiálně legalizovat jeho dlouholetý vztah se Stanislavou. Začíná žít s druhou man-
želkou na pražském Žižkově, kde vystřídají několik adres. Podmínky k práci se hodně mění, maluje v kuchyni 
a podobných stísněných prostorách. Kruh bývalých přátel se rozpadá, přátelství s Josefem Sudkem však 
trvá beze změny. Když v sedmdesátých letech tento jeho nejlepší přítel umírá, Andrej Bělocvětov to proží-
vá jako velikou ztrátu. Proto bylo pro něj významné, že se seznámil s hudebním skladatelem Vladimírem 
Franzem, který nejenže si vážil jeho uměleckých kvalit, ale měl k němu i vztah hluboce lidský. Na kvalitu, 
původnost a neodchylnou kontinuitu jeho díla nemají žádný zásadní vliv ani únava, ani četné životní peri-
petie. Během dlouhých let neúnavné práce dospívá až k úplné a zcela originální tvůrčí syntéze. Andrej 
Bělocvětov byl enfant terrible výtvarné scény v zemi, která se k němu chovala většinou spíš macešsky. 
Nebyl oblíbený ani tehdejším režimem, ani jeho uměleckými prominenty. Je jisté, že kdyby emigroval, 
tak jako to učinilo mnoho jiných českých umělců, a jak mu radili někteří z jeho nejbližších přátel, jeho obra-
zy by už dávno visely ve významných světových galeriích. Tento muž s kosmopolitními kořeny však zůstal 
českým malířem. Zůstal jím vlastní volbou. On to byl, kdo rozhodl, že se jeho dílo, stojící na nejvyšší světové 
úrovni, stalo součástí českého kulturního dědictví.

Období a styly:
–  na počátku 40. let se věnuje hlavně zátiší a portrétu, ale maluje i krajinu, jsou patrné vlivy 

impresionismu a kubismu

–  na přelomu 40. a 50. let vstupuje do období magického realismu a surrealismu, maluje velkoplošná 
novoklasicistní plátna

–  na konci 50. a v 60. letech se začíná zabývat gestickou malbou, abstraktním expresionismem, 
drippingem – dodal těmto formám vlastní, nezaměnitelně osobitý charakter

–  v 70. letech započíná s velikou postmoderní syntézou dosavadních stylů, dává jim stále novou formu, 
tato tendence pokračuje v dalších letech s invencí, jíž léty neubývá, naopak je stále originálnější

–  v 80. letech po nějakou dobu, z různých důvodů, téměř nepracuje, zhoršuje se jeho zdravotní stav, 
upadá do hluboké deprese, navrací se však s novou silou a tvoří veliké cykly, jeho tvorba vyniká 
maximální úsporností asugestivností výrazu, tato tendence stále pokračuje do 90. let, kdy autor 
vystupuje na vrchol tvůrčí syntézy, maluje své obrazy, plné poezie, rozmanitých tvarů a zářivých 
barev s lehkou hravostí, ke které dospěl hlubokými znalostmi, získanými dlouholetou usilovnou prací 
nevyhýbající se experimentu, na jehož základě vystavěl nové smysluplné estetické hodnoty

Andrea Pilařová-Belotsvetová, dcera malíře a znalkyně díla
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post-war & contemporary art

4 VESELý ALEŠ
(1935)

Stigmatický reliéf
1965
asambláž, plech, pletivo, dřevěná deska
75 × 63 cm
sign. na rubu Aleš Veselý 1965

95 000 Kč
150 000 – 180 000 Kč

prOVeNieNce:

zakoupeno od autora

Stigmatické reliéfy vznikaly na počátku 60. let a navazovaly 
na Magické obrazy, jejichž princip dále rozvádějí. Jde o stig-
ma, které není fyzické, ale metafyzické. Stigmatické objekty 
nemají symetrický charakter, jejich okraje jsou okusovány okol-
ním prostorem a prostor je zabírán plochou objektů. Se stig-
matickým reliéfem není zacházeno jako s plochou obrazu, 
ale jako se svébytným prostorovým dílem, které je nazírané 
ze všech stran. Plochy objektů svými obnaženými trhlinami, 
ze kterých vyrůstají ostré kovové bodce, probouzejí pocit fyzic-
kého i psychického ohrožení.

„O jejich vnitřním přetlaku svědčí zvrásněné vyvřeliny a napja-
té silokřivky, vybíjející se svými špicemi do okolního prostoru, 
a dávají tak celému objektu expanzivní charakter.”

František Šmejkal, z katalogu z výstavy v Alšově síni v Praze
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post-war & contemporary art

5 VOŽNIAK JAROSLAV
(1933–2005)

Anatomie
1987–88
asambláž, koláž, dřevěná deska
45,5 × 58 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak

38 000 Kč
45 000 – 60 000 Kč

prOVeNieNce:

význačná sbírka moderního umění Olomouc

reprOdUKOVáNO:

v katalogu z výstavy Galerie hl. města Prahy 
1990

Jaroslav Vožniak patří bezesporu k nejvýznam-
nějším protagonistům českého umění šedesá-
tých let. Originálním způsobem dokázal pro-
pojit surrealistická východiska s dobovým pop-
-artem a hyperrealismem a vše pak okořenil 
estetikou a myšlením ve smyslu šmidří absurd-
ní divnosti. Vožniakova tvorba tak odrážela 
nejen iracionální, panoptikální klíma tehdej-
šího českého společensko-politického jeviště, 
ale vůbec i grotesknost rodící se globální spo-
lečnosti, spějící svou tržní ekonomikou do situ-
ace, v níž se nacházíme dnes.
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post-war & contemporary artsekce

50. léta

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

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

Jednotlivé členy do jisté míry pojil společný inspirační zdroj v podobě pozdního díla Fernanda Légera. 
Přebírali od něj konstruktivní uspořádání obrazu a svébytnost pevné formy, podtržené černou konturou. 
Tím se zároveň vymezovali vůči rozbředlým formám a sentimentalismu dobového oficiálního umění. Přesto 
skupina neměla žádný pozitivně orientovaný program a jednotliví členové se shodovali zejména ve sta-
novisku zmíněné negace. Toto vymezení bylo formulované i v textu katalogu jejich první veřejné výstavy 
v roce 1957, pod kterým byl podepsán teoretik Arsén Pohribný. Ten však skupinu záhy opustil a na jeho místo 
nastoupili Eva Petrová a Luděk Novák. V roce 1959 skupina poprvé vystavovala i se sochaři v galerii Mladá 
fronta v Praze a souběžně v galerii Cypriána Majerníka v Bratislavě. Obě přehlídky vyvolaly značnou nevoli 
oficiální kritiky, zejména sochy, z nichž některé musely být z bratislavské výstavy odstraněny. V 60. letech 
se jednotlivé osobnosti Trasy soustředí především na rozvoj vlastních individuálních programů a naplňují 
tak význam názvu skupiny, jak ho chápala Eva Petrová. Podle ní je Trasa cestou, na které se lidé setkávají 
a zase rozcházejí, aniž by muselo docházet ke konfliktům. Příslušnost ke skupině tak nikoho nepoutala. 
Trasa se stala součástí Bloku tvůrčích skupin, který představoval jistou alternativní platformu k oficiálnímu 
Svazu československých výtvarných umělců a její členové se sešli na společných výstavách ještě několi-
krát. Skupina ovšem nepřežila společenské změny, které přišly po okupaci v roce 1968 a v roce1970 zanikla. 
Zanechala po sobě ovšem několik vyzrálých uměleckých osobností, které budou tvořit páteř českého 
umění i v následujících letech. 
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post-war & contemporary artTRASA 54

6 ZOuBEK OLBRAM
(1926)

Strážce lidskosti
1966
plastika, olovo
v. 47 cm
sign. na plintě O. Zoubek

35 000 Kč
50 000 – 65 000 Kč

prOVeNieNce:

soukromá sbírka, Praha

reprOdUKOVáNO:

v monografii Olbram Zoubek, str. 68, č. 116, ze skupiny 5 plastik

Kolem poloviny 60. let se Zoubkův projev ustálil. Dospěl k osobitosti výrazu, která obohatila hodnoty 
českého sochařství. Střídmý patos gest, rozpřažených do prostoru se dostává do účinného kontrastu 
se statutární stavbou figur. Bez ohledu na rozdílnost měřítka doložil sochař v těchto plastikách smysl 
pro monumentalitu.

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

V dikci Zoubkových symbolů se proměňují osobní představy v obecně platná sdělení. Vedle antikou 
motivovaných reminiscencí, jako v případě postav Gey a Stelly, je to průkazněji patrné ze Strážců 
lidskosti. V tísnivé situaci ohrožení je povolal k ochraně ve varovných podobách Prvního a Druhého 
strážce. Nápadnou vertikálu obou figur přetíná horizontála rozpřažených rukou. Nakolik nejde 
o plané gesto napovídá kompoziční příbuznost se symbolem kříže, obrany proti zlu. Tvar, zakotvený 
v tradici, se připodobňoval v Zoubkově představě k všeplatnému torzu těla. Významové vrstvy, které 
v sobě nesl, jsou stopami paměti, k níž se umělec odvolává.
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7 PRECLíK VLADIMíR
(1929–2008)

Bez názvu
1978
plastika, dřevo, akryl, skleněný tubus
v. 128 cm
sign. na plintě Preclík 78

70 000 Kč
120 000 – 150 000 Kč

Preclík vstupoval do uměleckého života 
výrazně už krátce po svých studiích ještě 
v padesátých letech. Byl členem skupiny 
Trasa 54, která sdružovala výtvarníky hlá-
sící se k odkazu meziválečné avantgardy. 
Startujícím stimulem zakládání skupin jako 
byla Trasa 54 se stala touha po vzájemné 
konfrontaci a snaha probojovat sice sta-
ronové, ale režimem dosud neakceptova-
telné podoby moderního umění, což mělo 
daleko větší šanci na úspěch v rámci kolek-
tivních vystoupení. Důležitý byl i profesorský 
vliv Josefa Wagnera a setkání s umělci jako 
Vladimír a Věra Janouškovi, Olbram Zoubek, 
Miloš Chlupáč, Zdeněk Palcr, Eva Kmentová, 
kteří studovali ve Wagnerově ateliéru a stali 
se během padesátých a šedesátých let pro-
tagonisty české sochařské scény.

V následujících letech vstoupil Preclík 
do výtvarného povědomí svými dřevěný-
mi sochami. Spojoval v nich starou řezbář-
skou tradici s novými tendencemi tehdejšího 
sochařství. Sochy jsou víceméně abstraktní. 

Ivona Raimanová
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post-war & contemporary artTRASA 54

8 KMENTOVá EVA
(1928–1980)

Žena, která mlčí
1963
plastika, cín
v. 61,2 cm
sign. nezjištěna

55 000 Kč
70 000 – 90 000 Kč

prOVeNieNce:

soukromá sbírka moderního umění, Praha

reprOdUKOVáNO:

v monografii Eva Kmentová – Teď, str. 158, č. 116

VysTAVOVáNO:

několikrát zapůjčeno na výstavy

Eva Kmentová se přesvědčila o tom, že pokud funguje sebekázeň výběru, je možno udělat sochu 
ze všeho a o všem. Zakázané materiály a tabuizovaná témata neexistují. Rozdíl mezi progresivní 
abstrakcí a zpátečnickou figurativností neobstojí jako kvalitativní měřítko. umění, produkt svobodné 
vůle, je polymorfní a pluralistické. Alberto Giacometti a Anthony Caro se nevylučují a nepřekážejí si.

Podstatou sochařství je tělesnost v procesu somatických setkávání a základní jednotkou vzrušení 
je dotek, pomíjivý, nebarevný, uchovatelný jen ve vzpomínce. Než Eva Kmentová našla pro doteky 
tvar, naložila řadu hlav opatřených jen sumárním detailem úst a očí. Když je odlila do cínu, nemu-
sela ani vysvětlovat, že jde o rituál rozloučení s modelováním pevného statuárního objektu. Socha 
vystoupila ze svých hranic, zatoužila stát se procesem a stavem. Eva drásala, hladila a mnula, kul-
tivovala hmat. V posedlosti výtvarnou tělesností byla mezi tehdejší českou sochařskou obcí dočista 
sama. Na Západě by byla našla hodně hedonistických spřízněnců, kteří o ní ale nevěděli. Eva 
vědomě překročila území sochařství, aniž je zrušila.
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S uměleckou skupinou Šmidrové přichází na českou výtvarnou scénu nový prvek, prvek ovlivněný hnutím 
dada, prvek vtipu a recese, často posunutý na hranici trapnosti, prvek zažitý pod pojmem česká groteska. 
Aktivita skupiny, často agresivně útočící na vnímání lidí, byla vesměs namířena proti obecnějším společen-
ským konvencím, více než třeba proti politickému ovzduší doby. Hlásali svou averzi k průměru a k všednosti. 
Svou činností, odehrávající se často na pokraji výtržnosti, se snažili narušit stereotypní šeď Prahy 50. let.

Skupina vznikla v polovině páté dekády z iniciativy dvou spolužáků z AVu, Jana Koblasy a Karla Nepraše, 
ke kterým se záhy připojili Bedřich Dlouhý, Jaroslav Vožniak a skladatel Rudolf Komorous. už od počátku 
se vyjadřovali na dobové poměry velmi netradičně, prostřednictvím nejrůznějších akcí, které z dnešního 
pohledu můžeme vnímat jako jakési proto-happeningy. Jejich činnost odstartovala jednodenní výstava-
-akce s názvem Malmuzherciáda (malíři-muzikanti-herci), která v roce 1954 proběhla v bývalé modli-
tebně v Londýnské ulici v Praze na Vinohradech. Byla připravena studenty AVu a AMu a představovala 
jejich improvizovaná díla, zejména kolektivní objekt A hvězdy září. Provedena byla i skladba Eine kleine 
Dadamusik, při které se vedle smyčcového kvarteta uplatnily i konkrétní zvuky, jako třeba šoupání židlí, 
nebo šplouchání vody v umyvadle. Její jednotlivé věty zkomponovali skladatelé Jan Klusák, Jan Bedřich 
a Rudolf Komorous. Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš a Jan Koblasa vystavili několik objektů, herci zase přispěli 
přednesem a vyprávěním vtipů. Další významnou akcí Šmidrů byla jednodenní výstava na Střeleckém ost-
rově v roce 1957. Opět šlo o mezioborovou přehlídku, kde zazněly, mimo jiné, i texty Václava Havla. Skupina 
se záměrně snažila co nejvíce vzdálit tomu, co se běžně chápalo pod pojmem výtvarné umění. Bylo 
například založeno recesivní hokejové družstvo Paleta vlasti nebo dechovkový soubor, se kterým výtvarníci 
objížděli nejrůznější akce, končící většinou naprostým fiaskem a trapnými momenty.

Na počátku 60. let jednotliví umělci dokončují svá studia a vydávají se různými směry. Jan Koblasa 
se seznamuje s Mikulášem Medkem a odchází do „vážnějšího“ prostředí informelu, Karel Nepraš se snažil 
pokračovat ve šmidřím duchu založením Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu a i další členové 
se věnují přednostně svým osobním programům. Přesto se Šmidrové ještě několikrát sejdou na společných 
výstavách, podporováni teoretikem Janem Křížem. Ten v souvislosti s jejich tvorbou definuje tzv. estetiku 
divnosti, která by se dala definovat jako jakýsi postsurrealistický primitivismus, nebo, slovy Jana Koblasy, 
jako expresivní symbolismus. Svou poslední výstavu uskuteční v roce 1968 ve Špálově galerii v Praze. Jejich 
pozvolný rozpad nakonec urychlily nové společenské poměry, nastolené po roce 1968. Když Jan Kříž 
v roce 1970 vydává knihu Šmidrové, je okamžitě zakázána a téměř celý náklad zničen. Znamenalo to i sym-
bolickou tečku za skupinou jako takovou.

50. léta

ŠMIDROVé
1955
Jan Koblasa, Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš

Aleš Veselý, Jaroslav Vožniak
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9 DLOuHý BEDŘICH
(1932)

V prádelně
1976
kombinovaná technika, olej, sololit, kovová konstrukce, kovová lanka, prádelní kolíčky, olej, plátno
100 × 120 cm
sign. na rubu Bedřich Dlouhý / 1976 (duben)

na rubu název autorem

350 000 Kč
400 000 – 450 000 Kč

Záběr tvorby Bedřicha Dlouhého byl vždy široký, je mnohostranným tvůrcem. V určitém období 
se věnoval spíše plastikám, v jiném kresbám. Nejraději však maluje a malbu kombinuje s jinými 
technikami. Vždy ho fascinovala malba klasická, do ní s oblibou vnáší reálné předměty a technické 
prvky. Monumentální i komorní obrazy malované mistrovskou rukou Bedřicha Dlouhého jsou často 
inspirované uměním renesance a baroka. Vztah k minulosti však pro něho neznamená pouhé pře-
jímání klasických forem malby, naopak. umělec obvykle konfrontuje minulost s moderním technic-
kým světem přítomnosti. 

Artificiální formy jeho virtuózních konfrontací iluze a reality jsou však mnohem komplikovanější, 
než by se mohlo na první pohled zdát. Technické, často třídimenzionální objekty nejsou totiž ready 
mades přejaté z reálného světa, jedná se o pečlivě konstruované objekty, tedy o další formy, jimiž 
autor zpřítomňuje své iluze. Propojení a někdy i smývání hranice mezi skutečností a imaginací 
lze proto označit za jednu z hlavních charakteristik malířovy práce. Závažnost těchto obrazů a asam-
bláží je však možné vnímat i jako ironický a posměšný pohled na absurditu současného světa.

ŠMIDROVé
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10 KOBLASA JAN
(1932)

Apokalypsa: Sedm pečetí
1964
kombinovaná technika, tempera, karton, sololit
101 × 71 cm
sign. PD monogram JK 964

160 000 Kč
200 000 – 250 000 Kč

Sochař, malíř, grafik, scénograf, hudebník, básník a autor literárních reflexí Jan Koblasa patří mezi 
výrazné osobnosti evropského umění 2. poloviny 20. století. Jako jednomu z mála umělců, kteří 
v důsledku politické situace odešli do emigrace, se Koblasovi podařilo integrovat do zahraniční 
scény a stát se tam respektovaným umělcem. Okupace Československa jej zastihla na cestách 
po Itálii. Domů se nevrátil a získal azyl v severním Německu. V roce 1969 založil v Kielu na Muthesius 
Hochschule obor volné plastiky, který pak vedl téměř třicet let. Dnes žije a pracuje v Hamburku.

V rámci československé výtvarné scény 50. a 60. let představuje Jan Koblasa vedle o něco staršího 
Mikuláše Medka a Vladimíra Boudníka vůdčí osobnost tehdejší nastupující generace. Se svými spo-
lužáky z Akademie Karlem Neprašem a Bedřichem Dlouhým a hudebním skladatelem Rudolfem 
Komorousem založili v roce 1957 pověstné uskupení Šmidrové, k nimž později přibyl Jaroslav 
Vožniak. V roce 1960 se Koblasa významně podílel na organizování dvou neoficiálních výstav 
Konfrontace I (v ateliéru Jiřího Valenty) a Konfrontace II (v ateliéru Aleše Veselého), které se staly 
manifestací nekonformního radikálně zaměřeného umění.

Apokalypsou se Koblasa začal zabývat v roce 1964. Bylo to poslední velké téma, které soustředě-
ně rozvíjel až do svého odchodu z domoviny. Dospěl zde k intenzivnímu dialogu malířského gesta 
a otisku (záznamů dějovosti) a prázdných polí (jakýchsi významových pomlk) umocněných napětím 
černých kresebně-malířských shluků a ojedinělých červených stop. Tyto pozoruhodné malby násle-
dované cykly leptů z roku 1967 se staly tichou předtuchou blížící se okupace a zároveň zlomem 
v umělcově životní cestě. Sám se k nim vyjadřuje takto: „– navíc mne k tomu tématu vedla intuice – 
ten hluboký tok myšlenek táhnoucí se nevědomím, který někdy vede k předvídání – pro mou vlastní 
práci šíře a hloubka té skladby umožňovala znovu nacházet a najít figuru, přes andělská zjevení 
a uskutečňující se vize, vize ve zrodu – ty pak propojit se skutečným každodenním děním oscilujícím 
k absurditě –“.
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11 NEPRAŠ KAREL
(1932–2002)

Postava – podložka pod okap
1983
plastika, litina
v. 70 cm
sign. nezjištěna

140 000 Kč
180 000 – 250 000 Kč

prOVeNieNce:

soukromá sbírka, Praha

reprOdUKOVáNO:

v katalogu výstavy Karel Nepraš – Iron Story, str. 72

Karel Nepraš se nejdříve proslavil svými kresbami a ilustracemi, do nichž se promítal typický černý 
humor a hořká ironie. Od poloviny 50. let se spojil s malířem Bedřichem Dlouhým, sochařem Janem 
Koblasou a skladatelem Rudolfem Komorousem a spolu s Jaroslavem Vožniakem vytvořili skupinu 
Šmidrové. Její členové byli ovlivněni dadaistickým a surrealistickým cítěním. O něco později se stal 
Nepraš jedním z průkopníků nové figurace. Do jeho projevu proniklo groteskní cítění a zrcadlila 
se v něm absurdita doby. Stal se členem slavné Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, která 
vznikla před polovinou šedesátých let.

Pro jeho tvorbu jsou nejpříznačnější instalační materiály, které kombinoval s neuvěřitelnou vynalé-
zavostí a nápaditostí. Neprašova tvorba je cele zaměřena k figuře jako k nositeli výrazu existence. 
Od počátku je determinovaná jejím přijetím jako absurdity.

Na konci 80. let se stala tématem výstavy Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století. Vzniká 
materiálově kompozitní řada Portréty, jež směřuje svými názvy ke konkrétním bytostem, konstruová-
na je však jako absurdní asambláž technických prvků, nádob, gumových hadic.

Karel Nepraš je zastoupen v řadě důležitých veřejných i soukromých sbírek včetně Národní galerie.
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12 DLOuHý BEDŘICH
(1932)

Etude 4
1979
světelný objekt, kombinovaná technika, koláž, kresba, kovový rám, elektrická šňůra 
72 × 85,5 cm
sign. uD 2. II. 1979 Dlouhý, na rubu Dlouhý 79

250 000 Kč
300 000 – 400 000 Kč

prOVeNieNce:

význačná sbírka moderního umění, Praha

Bedřich Dlouhý rád připomíná Masarykovu větu: „Přemýšlet a ještě přitom mluvit, je obtížné.“

Když maluje, kreslí nebo tvoří složité asambláže, potřebuje naprostou koncentraci. Kombinuje nové 
výrazové prostředky a klasické postupy, nikomu se nepodbízí, spoléhá jen na vlastní instinkt. Jeho 
objekty i obrazy vznikají většinou velmi dlouho a k mnohým námětům, nedořečeným, se časem 
vrací.

V 70. letech vytvářel velkoformátové kresby různých předmětů doplněné zabudovanými světelný-
mi zdroji. Tematicky šlo o věci denní reality, opět s velkou dávkou ironického humoru povyšované 
na předměty hodné uměleckého zobrazení. Jak je pro něj typické, pracuje s napětím mezi touhou 
a ideálem na jedné straně, a úzkostí, až pocitem ohrožení na straně druhé, jindy pracuje s destruo-
vanými 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 například Centre Pompidou 
v Paříži, Gallery A. Schwarz v Milánu nebo Galerie Sonnering v Münsteru. V aukcích se díla Bedřicha 
Dlouhého objevují poměrně vzácně.
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50. léta

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

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

Jak už vyplývá z názvu uB 12, významnou platformou pro skupinu byla umělecká beseda, k jejímž předvá-
lečným ideálům tolerance k různým tvůrčím názorům se sdružení hlásilo. Nezformulovalo proto ani žádný 
výtvarný program a podporovalo nejrůznější výtvarné projevy. Objevili se zde jak zástupci nové figurace 
(Adriena Šimotová, Věra Janoušková, Alena Kučerová, Vladimír Janoušek), tak zástupci tvorby zcela 
abstraktní (Václav Boštík) nebo autoři se silným vztahem ke krajině (Jiří John, Jiří Mrázek). Číslo 12 mělo 
udávat počet členů, ten se ale často měnil a téměř nikdy se na tomto čísle neustálil. Skupina v šedesátých 
letech uspořádala ještě tři výstavy, v roce 1964 v Nové síni v Praze a v Oblastní galerii moderního umění 
v Gottwaldově a o rok později v Domě umění města Brna. Brněnská výstava byla poslední a zároveň nej-
rozsáhlejší. V roce 1970, kdy byly rozpuštěny veškeré umělecké spolky, se členové uB 12 rozhodli, že nemá 
smysl pokračovat v ilegalitě a skupinu rozpustili. Nadále se ovšem scházeli a udržovali přátelské vazby.
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13 ŠIMOTOVá ADRIENA
(1926–2014)

Zrcadlo
1971
akryl, sololit
185 × 168,5 cm
sign. PD A. Šimotová 71, na rubu A. Šimotová

na rubu název autorkou

1 500 000 Kč
2 500 000 – 3 000 000 Kč

prOVeNieNce:

z majetku význačné pražské galerie

VysTAVOVáNO:

jeden z čelních obrazů výstavy Adriena Šimotová : retrospektiva, Národní galerie v Praze – Sbírka 
moderního a současného umění, Veletržní palác 2001

Adriena Šimotová patří k umělecké generaci, která byla nevídaně tvůrčí, silná a morální. V síle nej-
lepších let zůstala na své umělecké cestě sama a do její tvorby vstupuje nový rozměr. 

Postupem doby narůstá tendence k většímu abstrahování reálných tvarů a sílí cesta k odhmotnění 
jak formálnímu, tak myšlenkovému (Intimní stav bez tíže). Vše je prchavější, daleko méně postižitelné 
a popsatelné a stále křehčí. 

Od roku 1960 byla členkou skupiny uB 12, která byla obdobou euroamerického hnutí Nová figurace 
a rovněž byla členkou uměleckého seskupení Skupiny G7. Její obrazy jsou vidět ve sbírkách v Tokiu, 
Washingtonu, Paříži, Stockholmu a na mnoha českých výstavách. Je jedním z mála českých uměl-
ců, jejichž tvorba je součástí stálé sbírky Centre Georges Pompidou, evropské Mekky moderního 
umění. V roce 1991 dostala vyznamenání Řádu za literaturu a umění od francouzského ministra kul-
tury. Po revoluci se dočkala ocenění i doma, když v roce 1997 převzala z rukou tehdejšího prezidenta 
Václava Havla medaili Za zásluhy.
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14 MRáZKOVá DAISy
(1923)

Okraj
1995
olej, plátno
130 × 130 cm
sign. uD monogram DM 95

80 000 Kč
150 000 – 200 000 Kč

Tato podivuhodná dáma a spisovatelka sama sebe považuje především za malířku. Nejen, že své 
knihy sama vyzdobila překrásnými ilustracemi, ale především, že vytváří pozoruhodné mýtické kraji-
ny na svých plátnech a reprezentativních kresbách.

Do obecného povědomí vstoupila Daisy Mrázková ve druhé polovině padesátých let portrétní 
tvorbou. Její portrét obsahoval vždy smysl pro lehkou nadsázku a senzitivnost v pojetí barevné 
hmoty. Akcentovala individuální odlišnost v době, která preferovala typizaci skutečnosti. Její malba 
se  postupně abstrahovala, figury se však autorka ještě dlouho nevzdává. Pro 60. léta je typická pře-
chodná fáze mezi figurou a krajinou. (Zelená louka 1966, Růžová země 1969 ad.) Těmto kompozicím 
autorka říká: „Lidi nacpaný do země a možná i do oblohy.“

Postupně dochází k symbióze člověka a přírody. Souvislým tématem je připomínka a oživování mýtu 
krajiny. Velmi důležitá je pro ni barevnost. Objevuje tajemství sousedství barev „vzájemně se násobící, 
vzájemně rozsvěcující nové činitele“. Zhusta používá odstíny zelené, okry, růžovou, kobalt a ultramarin.

V letech 1961–82 psala a ilustrovala knížky pro děti, v nichž došlo k mimořádnému propojení literární 
a výtvarné složky.

Pro bližší zařazení tvorby Deisy Mrázkové do kontextu českého umění druhé poloviny 20. století 
je možno zmínit umělce, s nimiž autorka cítí úzkou vazbu. K nim patří Václav Stratil, Jiří Lindovský, Jiří 
Kornatovský, Jitka Svobodová, Pavel Muhlbauer, Dalibor Chatrný, Václav Fiala, Marie Blabolilová, 
Inge Kosková. V roce 1994 se autorka vrací k obrazům.

Marcela Pánková
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15 ŠIMOTOVá ADRIENA
(1926–2014)

Bez názvu
2005
kombinovaná technika, pigment, japonský ruční papír
68,5 × 49,5 cm
sign. uD Adriena Šimotová 2005

80 000 Kč
120 000 – 140 000 Kč

Hledáním nových technik se Adriena Šimotová snažila vypo-
vědět o světě kolem sebe, což ji v těžkých chvílích posilovalo. 
Jemný japonský papír různě vrstvila, muchlala, drásala, trha-
la, řezala nebo jinak tvarovala. Místy až dramaticky začala 
vstupovat do obrazů, nechtěla, aby mezi umělcem a dílem 
stál štětec nebo jiný nástroj. Barvu a pigmenty si nanášela 
na ruce a hmatem a mnohdy poslepu tvarovala vznikající 
obraz. „Některé vrstvy dokonce nanáším pouhým dechem,“ 
přibližovala svůj až rituální proces tvorby.

Právě rituál a soustředění je nedílnou součástí jejího díla, 
pro Šimotovou byla intenzivní příprava a soustředění naprosto 
zásadní.

„Tři čtyři hodiny se soustředím a pak teprve přijde okamžik, kdy 
se dám do práce. Když ten okamžik propásnu, už se k tomu 
nemůžu vrátit. A když začnu pracovat příliš brzy, tak je to 
nenaplněné,“ popisovala způsob práce, který připomíná druh 
meditace.
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16 SMuTNý OLDŘICH
(1925–2013)

Z cyklu Modrobílé krajiny
2002
olej, plátno
115 × 89,5 cm
sign. LD O. Smutný

na rubu na blindrámu popis autorem

120 000 Kč
150 000 – 200 000 Kč

prOVeNieNce:

význačná sbírka moderního umění, Praha

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

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

Oldřich Smutný, úryvky z knihy Labutě, labutě
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17 KOLíBAL STANISLAV
(1926)

Projekt PA/12
1998
dřevěná plastika, plech
50 × 60 × 12 cm
sign. uvnitř objektu Kolíbal 98, zezadu Kolíbal

45 000 Kč
60 000 – 80 000 Kč

prOVeNieNce:

sbírka moderního umění známého českého kurátora, 
žijicího v Německu

reprOdUKOVáNO:

Stanislav Kolíbal – Egon Schiele Art Centrum, 2003 
(kovová varianta), v katalogu Sotheby's, 2004

Tvorba Stanislava Kolíbala představuje jeden z klíčo-
vých jevů českého sochařství, který navíc nezůstal 
uzavřen v domácím prostředí, ale již od poloviny 60. let 
je integrován do mezinárodní scény.

Základem Kolíbalovy citlivosti je vědomí komplemen-
tarity protichůdných hodnot, jako je stabilita a labi-
lita, řád a chaos, trvání a pomíjení, vznik a zánik. 
Trojrozměrné vyjádření má formu sochy, od počátku 
70. let rozšířenou o pojem instalace. Potenciál trojroz-
měrnosti má v Kolíbalově díle taktéž kresebná čára 
či linie, která vymezuje plochu, stejně jako plastická 
forma definuje prostor.
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18 MEDEK MIKuLáŠ
(1926–1974)

Festival kruhu
1962
olej, plátno
161 × 125 cm
sign. na rubu Medek 62

na rubu název autorem

4 500 000 Kč
5 500 000 – 7 000 000 Kč

prOVeNieNce:

do roku 1981 sbírka J. Šebelky

po roce 1981 v majetku významného pražského malíře
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Ze tří základních funkcí malby, zobrazovací, výrazové a apelativní, klade Medek v tomto období důraz 
na poslední dvě. Předmětem zobrazení se stává sama zpracovaná barevná hmota, později přesně 
na plošné centimetry měřená, destruovaná dekalkováním, rytím a perforováním a transcendovaná 
v barevné záření. umělecká představa pronikla přímo do malířské hmoty a jako barevné záření apeluje 
na diváka.

Je poněkud paradoxní, že Medek v tomto období byl chápán jako náš nejvyhraněnější abstraktivista 
či nefigurativní malíř, jemuž jde především o bezprostřední výraz pocitů, vytěžených z pokud možno nej-
hlubších vrstev lidského nevědomí. Do té míry představovalo informelní umění, tachismus a action painting 
na počátku šedesátých let nejvyšší stupeň aktuálnosti. Samozřejmě v Medkově díle jde také o vyjádření 
pocitů, a to vždy velmi reálných a konkrétních, které lze určitě pojmenovat, ale přitom nelze ignorovat jeho 
myšlenkovou a fantazijní složku. Informel nepochybně na Medka od konce padesátých let působil, ovšem 
spolu s jinými tendencemi „jiného umění“, vždy například dával přednost Dubuffetovi a Tàpiesovi před 
Mathieuem.

„Můžete mi jmenovat nějaké jiné barvy, kromě bílé a černé, které by ještě existovaly? Zelená, hnědá, 
to jsou splácaniny, špíny. Červená a modrá jsou jediné barvy, které existují jako absolutní. Já jsem přidal 
po dlouhých úvahách k modré a červené zlatou. Barvy jsou dokonalé z kovu – modrá ze železa a stříbra, 
červená ze zlata. Všechny ostatní barvy jsou sloučeniny.“

Z „Velmi volného rozhovoru s Mikulášem Medkem“, 18. 9. 1967, Tvář
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19 SKLENáŘ ZDENěK
(1910–1986)

Litery
1960
kombinovaná technika, kvaš, akvarel, tempera, karton
34 × 25,5 cm
sign. PD Sklenář 60

38 000 Kč
80 000 – 100 000 Kč

reprOdUKOVáNO:

v Knižní kultuře č. 4. – v roce 1960

Roku 1958 vyšlo Muzikovo monumentální dvousvazkové Krásné písmo ve vývoji latinky a je velmi 
pravděpodobné, že právě tato kniha dala Zdeňku Sklenářovi podnět k tomu, aby se vedle čínských 
znaků pokusil o kaligrafickou obrazovou transkripci latinkového písma.

Dokládají to Římské verzálky (1958), na nichž písmena ztrácejí svou sémantickou funkci a stávají 
se základním stavebním materiálem obrazu a zároveň vlastním tématem zobrazení. Sklenář zde 
použil podobné techniky jako u prvních čínských znaků, přesně rýsované obrysy překrývajících se, 
nepravidelně rozhozených liter se vrývají do zelenohnědé, informelní podkladové vrstvy obrazu. 
Písmena strukturují amorfní barevnou plochu, vtiskují jí svůj řád a symbolizují převahu intelektu nad 
chaotickým světem senzibility.

Podobný význam mají i Litery z roku 1960, jejichž písmena tvoří zřetelně čitelné slovo IDEA. Jakoby 
zde Sklenář chtěl složit poctu manýristické teorii umění, podle níž se umělecké dílo rodilo právě 
z Ideje, a nikoliv z imitace přírody.

first open
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20 SOuČEK KAREL
(1915–1982)

Pasage
1974
olej, plátno
90 × 73 cm
sign. PD K. Souček 74

na rubu dedikace autorem z roku 1976, ev. č. 2065, etiketa: vystaveno Galerie Dolmen

120 000 Kč
150 000 – 180 000 Kč

Karel Souček byl bytostným kladenským malí-
řem. Ve svých obrazech zobrazoval svědectví 
každodenního života. Potřeba souvislosti jed-
notlivých obrazů vedla ke vzniku obrazových 
cyklů soustředěných na jednotlivé tématické 
okruhy ulic, kaváren, čekáren nebo pasáží. Jeho 
dílo se vyvíjelo od reálnějšího impresionismu 
až k senzuální a spontánní expresi. Vytvořil díla, 
ve kterých se zcela přirozeným způsobem prosa-
zovala barva.
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21 VALTER KAREL
(1909–2006)

Žluté pole na obzoru
1980
olej, plátno
60 × 60 cm
sign. LD Valter 80

na rubu na blind rámu popis autorem

85 000 Kč
100 000 – 120 000 Kč

Život i dílo spojil s krajinou jižních Čech. V rané malířské tvorbě 
zachycoval její podobu ve fauvisticko – expresivní barevnosti, 
od 60. let usiloval o postižení její vnitřní podstaty pomocí barev-
ných struktur.

„Nehledím na krajinu jako na neproměnlivý celek, sleduji vše, 
co ji utváří, co je nové, a hledám vše, co mne jako člověka 
s přírodou spojuje, co mne vzrušuje a přitahuje.“ Maloval trsy 
trávy, se svojí pocuchanou kšticí, „to lože prvních lásek“, jak říká-
val, kamínky, kameny a balvany, větve, haluze a pařezy, staré 
venkovské ohrady, nerozorané meze i zbytky remízků. Do jeho 
kompozic se dostávaly jako verše velké poetické oslavy přírody.

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



65



66

POST-WAR & CONTEMPORARy ART

22 VALTER KAREL
(1909–2006)

Krajina
1973
olej, plátno
105 × 116 cm
sign. PD Valter 73

250 000 Kč
280 000 – 300 000 Kč

V roce 1931 byl Karel Valter přiveden do avantgardní jihočeské umělecké 
skupiny Linie (skupina navazovala na český poetismus i na některé podně-
ty surrealismu). Tady Valter brzy upoutal svojí uměleckou nekonvenčností, 
stal se jejím členem, přispíval k činnosti skupiny jako malíř, grafik, kolážista 
a fotograf. Rozpad skupiny Linie, okupace ČSR i vězení přerušilo Valtrův 
slibný rozběh v malířské tvorbě. Po roce 1945 se vrátil k malování, přede-
vším přírody a krajiny, ale profiloval se také jako výtvarník s velmi originál-
ním viděním světa a vlastním názorem. Po únoru 1948 názorové střety jak 
s politickými funkcionáři, tak s funkcionáři SČVu měly za následek nejen 
nepřijetí jeho prací na výstavy, ale způsobily i vážné zdravotní problémy.

Odborná kritika dnes jeho práce z předválečného období hodnotí jako 
ojedinělé v českém umění pro jejich směřování ke konstruktivní skladbě, 
do oblasti vizuální poezie a i surrealistické imaginace. V poválečné tvorbě 
patří k charakteristickému Valterovu přínosu zejména velmi osobitá krajino-
malba. Jeho obrazy obsahují množství velmi složitých představ, jejich silná 
působivost je dána jasností každé výpovědi s důslednými kontrasty barev, 
dramatický účinek obrazu je často dosahován převrácením navyklého 
řádu. Počátkem 60. let vznikaly jeho první tempery a velmi působivé kresby 
a grafiky. Těžištěm Valtrovy tvorby však stále byla olejomalba na plátnech.
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23 SMETANA JAN
(1918–1998)

Vzpomínka na ostrov Bali
1967
olej, plátno
91 × 137 cm
sign. LD Smetana 67

na rubu signatura a popis autorem

180 000 Kč
250 000 – 280 000 Kč

prOVeNieNce:

z majetku brněnské galerie moderního umění

reprOdUKOVáNO:

v monografii Eva Petrová – Jan Smetana, č. 51

Jan Smetana toužil po „daleké cestě“, která by mu splnila jeho dávnou touhu. V roce 1955 ho 
zavedla do Indonésie, na Bali a Jávu, do Indie a Pákistánu. Gejzír vjemů pro malíře žasnoucího 
nad vitalitou rovníkové vegetace, nad eruptivní silou činných sopek a příbojem oceánů pod archi-
pelem neznámých souhvězdí. Dojmy byly tak naléhavé, že je vzápětí přenesl do kreseb a obra-
zů. Cesta se podílela na přetváření jeho obrazové řeči, na její metaforizaci, prolínání viděného 
s fantazijním, na barevných souzvucích tak nečekaných, že by měly znít kakofonicky, ale přesto 
harmonují. Teprve potom se k této cestě vrátil jako k námětu dvou obrazů. „Vzpomínka na ostrov 
Bali“ z roku 1967 a „Slavnosti na ostrově Bali“, datované 1966–68. Jsou v tropicky hýřivé barevnosti 
kaligrafickým záznamem jeho senzuálních zážitků.
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24 JíRA JOSEF
(1929–2005)

Míjení
1979–1981
olej, sololit
60 × 70 cm
sign. PD J. Jíra 79-81

na rubu název autorem

120 000 Kč
150 000 – 180 000 Kč

Krajina, ve které žije a pracuje malíř Josef Jíra, mi připadá trochu jako zakletá. Jako by to podhůří 
kolem Malé Skály mělo zvláštní a trochu čarodějné tajemství. Jako by v něm bylo něco z třeštivého 
náboženství, z lidové blouznivosti, kde planou ohnivé kříže a ze tmy skal žhnou oči podzemních 
mocností. Ale zároveň jako by v tom uzavřeném kadlubu, svou podobou místy skoro pohanském, 
žil odjakživa zvláštní a zarytý rod zbojníků, fanatiků, trochu bláznů a lhářů, lidí připravených uhájit 
si všechny své zvláštnosti. Žili v chudých českých chalupách a za humny o vesnici dál žili stejně 
chudí němečtí tkalci a řemeslníci. Neměli k nim nikdy zášť, žili společný trpělivý a namáhavý život 
v tvrdé kamenité krajině.

Jíra je z tohoto rodu a z této krajiny. Vydává ji ze sebe s takovou sugescí, že nevím, co z její podoby 
mám ve své představě ze skutečnosti a co z jeho fantazie. Pamatuji si, že jsem měl v tom stou-
pajícím terénu a výšce otevřené k horám pocit jakési vznášející se vertikály, vzepjatého kříže. Jíra 
ji asi přetíná a rozevírá, jako by se jeho intelekt bránil té přírodní magii a vizionářství a silou si z ní 
dělá jeviště pro vize a zápasy svého ducha. Promítá na toto jeviště dětství vodu čistých potoků. 
Tvar horských lipanů se stal jedním z tvarů jeho malování. Miluje to proudění a dravost života. Má 
ji v sobě. Je neustále plný vzpoury a pěkného hněvu a dovede zatroubit do života na rošťáckou 
a vyděděneckou villonovskou notu. Ale táhne svou krajinou zároveň s neutuchající donkichotskou 
vírou a nenapravitelnou neschopností dát si zkazit charakter. Možná proto je tak často na jeho 
plátnech úzkost, tragický podtón černé tmy a krvavě pastózně nanesených ran. Ty třeštivé oči 
nepatří už jen pohádkovým bytostem podzemních slují. Dívá se jimi děs před temnotami světa, 
v němž tak tragicky nedokáže žít lidstvo.

Jan Bauch, 1978
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25 JíRA JOSEF
(1929–2005)

Milenci
1980–2004
olej, plátno
100 × 100 cm
sign. PD J. Jíra 80-04

400 000 Kč
500 000 – 600 000 Kč

prOVeNieNce:

význačná sbírka moderního umění, Praha

Jíra je z umělců nesnášejících lhostejnost. Je útočný. Jeho ště-
tec přepadá plátno a mnohé z jeho prací, vznikajících často 
s urputnou netrpělivostí jako by dávaly všanc malířův život. Je to 
neúplatné malování a má v sobě prokletí toho rodu, jaké nesl 
třeba František Tichý. I Josef Jíra je ve své generaci nezařaditelný 
a mnohdy nestravitelný. Je to až podivné v zástupu těch, kteří 
si nemohou dovolit trýzeň nejistot a nemohou na sobě nést 
stigma bolesti lidstva, protože musejí systematicky a bez výkyvů 
zvyšovat svou životní úroveň. Ale jen tato podivnost, tato samota 
a neúplatnost jsou znaky umění, které má co říci o své době.
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26 PAuR JAROSLAV
(1918–1987)

Město
1978
olej, plátno
72,5 × 95,5 cm
sign. PD J. Paur 78

120 000 Kč
150 000 – 200 000 Kč

V době svých studií byl zapsán nejdříve v ateliéru profesora Rottera na pražské grafické škole užitých 
umění, poté jako student ukrajinské školy výtvarného umění v Praze u profesora Jana Ivana Kulce 
a také jako žák soukromé školy malíře Miloše Maliny. Nakonec však absolvoval v roce 1949 Akademii 
výtvarných umění pod vedením profesora Jakuba Obrovského.

Na výtvarnou scénu vstoupil už v polovině 40. let. Roku 1946 vytvořil cyklus obrazů ze zdevastované 
Varšavy, za který obdržel nejvyšší polský rytířský řád Polonia Restituta. Po krátkém období lyrických 
krajinomaleb se ustálil v tématice města, která se pro něj stává typickým. Jeho malby mají nejpr-
ve poetizující civilistní ráz, postupně se ale konkrétní výjevy abstrahují a malíř město pojímá jako 
monolitickou urbánní strukturu. Jeho ikonografii dominují motivy menhirů, satelitů, drůz, krystalů, 
architektonických fragmentů… Mocným inspiračním zážitkem pro Paura byly četné návštěvy Paříže. 
Zásadní vliv na něj měly také poznatky z astronomie obohacené o vlastní pozorování hvězdářským 
dalekohledem. Město se pro něj stalo univerzálním symbolem naší civilizace, kosmickou, často 
apokalyptickou vizí. Ne náhodou se mottem k Paurově výstavě v Nové Síni v Praze roku 1970 stal 
citát Alberta Einsteina: „Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí 
u kolébky pravého umění a vědy.“

Vystavoval často a byl velmi pilný. Věnoval se převážně klasické technice olejomalby na plátně, 
na překližce nebo na sololitu. Od roku 1945 do roku 1948 byl členem spolku Mánes, od roku 1949 
SČVu, ČFVu a roku 1968 byl jmenován zasloužilým umělcem.
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27 KIML VáCLAV
(1928–2001)

Píseň domova
enkaustika, překližka
150 × 96 cm
sign. PD V. Kiml

na rubu autorský štítek s popisem

350 000 Kč
400 000 – 450 000 Kč

prOVeNieNce:

z majetku význačné pražské galerie

Václav Kiml byl jako malíř velmi osobitý. Nenechal se ovlivnit ani strhnout různými uměleckými prou-
dy, které se v jeho době velmi střídaly, ale zachovával si svůj přirozený vývoj. Během 60. let se defi-
nitivně vyrýsoval jeho styl, který sahal hluboko do odkazu historie meziválečné avantgardy. V jeho 
tvorbě můžeme zřetelně vysledovat návaznost na tendence symbolismu nebo na hravé obrazy 
Paula Kleea.

V tvorbě Václava Kimla se velmi projevoval cit a smysl pro barevné kontrasty a pro vyváženou 
skladbu tvarů. Velmi si potrpěl na celkové sladění jednotlivých prvků. Během 70. a 80. let se u něj 
intenzivně projevoval vztah k realitě a reálným předmětům. V tomto období se na jeho obrazech 
začala objevovat vesnická stavení s typickými tvarovými znaky, kostelíky a jinými křesťanskými moti-
vy. Ke své tvorbě používal kombinace různých technických postupů. Patřil jedněm z mála pová-
lečných umělců, kteří pracovali technikou enkaustiky, což je malířská technika antického původu, 
při níž základním pojivem byl vosk.

Kiml se vždy pohyboval na pomezí snu a skutečnosti. Jde vlastně o půvabné, výrazově silné výtvarné 
básně. Svým originálním projevem se řadí ke klasickým osobnostem českého umění druhé poloviny 
minulého století, a zároveň k těm, kteří ještě čekají na důkladné zhodnocení svého díla.



81



82

POST-WAR & CONTEMPORARy ART

28 LAMR ALEŠ
(1943)

Malé koupání
1978
akryl, plátno
91,5 × 115 cm
sign. uD A. Lamr 78

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová, Ph. D.,  
PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán

180 000 Kč
250 000 – 300 000 Kč

prOVeNieNce:

soukromá sbírka, Praha

Začátky umělecké tvorby Aleše Lamra spada-
jí do období šedesátých let, kdy se jako jeden 
z prvních u nás věnoval české podobě pop-artu  
a op-artu. V období normalizace se jeho barevné 
vize oduševňují a jeho životní postoj se zásadně pro-
měňuje. Nalézá cestu k víře a svou tvorbou oslavuje 
zázrak božího stvoření. Neúnavně tvoří nová a nová 
plátna, ve kterých gejzíry barev vyznává svůj vztah 
k životu, světu a vesmíru kolem sebe. Tuto metodu 
s úspěchem používá k novým malířským úvahám 
o vztahu chaosu, náhod a hrozeb života. V kosmicky 
motivované duchovní syntéze si nová problematika 
stavby malířského díla otevírá cestu k objevným myš-
lenkovým hloubkám obrazu.
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29 GROSS FRANTIŠEK
(1909–1985)

Hořící město
1961
olej, lepenka
31,5 × 25 cm
sign. PD Gross

85 000 Kč
100 000 – 120 000 Kč

prOVeNieNce:

z pozůstalosti autora

V roce 1961 se Gross stal členem skupiny Radar, která navázala 
na program Skupiny 42 a její obdiv k technice a světu civiliza-
ce. Jeho díla ze 60. let rozhodně stojí za to. Neustrnul, byl totiž 
jedním z mála, kteří se dokázali po kritických 50. letech vrátit ke 
svému původnímu projevu a ještě ho s novou energií a inspira-
cí rozvinout. Podařilo se mu dokonce posunout svou tvorbu dál 
a maloval se stále narůstajícím smyslem pro monumentalitu. 
Jeho výstava v Galerii Václava Špály ukázala, že je schopen 
své motivy stále rozvíjet a překvapivě kombinovat, že naroz-
díl od jiných neustrnul. Jen válka a pozdější izolace zabránily 
tomu, aby se Gross či Hudeček výrazněji vřadili do evropského 
kontextu.

Gross byl v podstatě bohém, někdy tvořil v jednom zátahu řadu 
dní takřka bez odpočinku, jindy naopak klidně na nějakou 
dobu práci přerušil. Prostě byl zvyklý pracovat, jen když přišla 
inspirace.

first open
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30 DOKOuPIL JIRI GEORG
(1954)

Pojídač špaget
1996
olej, akryl, plátno
92 × 65 cm
sign. PD Dokoupilewa, na rubu Dokoupil 1996

na rubu popis autorem

190 000 Kč
250 000 – 300 000 Kč

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

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

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

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

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

Bez názvu
1982
akryl, plátno
50 × 50 cm
sign. na rubu J. G. D. 82

55 000 Kč
70 000 – 90 000 Kč

prOVeNieNce:

pochází se sbírky Greetjan Visser (1931–2010), (NL) dílo bylo v dlouhodobé zápůjčce Groninger 
Museum, Groninger (NL)

Dokoupilova tvorba znamená pro postmodernismus typické procházení různými formálními styly 
malířství. Jedná se o nastavení určitých pravidel hry. Pro Dokoupila je výsadním polem pro tuto 
hru malířské plátno a závěsný obraz. Svým způsobem vychází ze své poučenosti malířskými ško-
lami a směřováním malířského média napříč moderním uměním 20. století. Snaží se, jak sám rád 
přiznává, znovu definovat obraz. Pro postmodernu byla přehodnocení moderny nezbytná.

Dokoupilův postoj vůči malbě, kdy se samotným obsahem před-
mětu umění stává estetika techniky, jíž plátno podléhá, je v jistém 
smyslu inovativní pro někdejší umělecké tendence. Zvláště pokud 
si uvědomíme expanzivní sílu německého malířství po druhé svě-
tové válce až dodnes. Německo skýtalo silná témata, temnou 
minulost, ale i absurditu a existenciální otázky jednotlivce. Tedy 
pokud vidíme Dokoupilovo dílo jako součát jistého celku v urči-
tém úseku vývoje umění (zejména 80. a 90. let), pak hraje zcela 
jistě svou nezastupitelnou roli.

Radim Langer

first open
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32 JETELOVá MAGDALENA
(1946)

Bez názvu (Oči)
barevné kouře, plátno
170 × 300 cm
sign. na rubu Magdalena Jetelová

450 000 Kč
650 000 – 700 000 Kč

first open

Magdalena Jetelová patří k nejrespektovanějším českým umělkyním žijícím v zahraničí. V roce 
1985 odešla do Německa, kde od roku 1990 působila jako profesorka na Státní umělecké akademii 
v Düsseldorfu a od roku 2004 je pedagogicky činná na Akademii výtvarných umění v Mnichově. 
Do vývoje české výtvarné scény se zapsala v 70. letech svými dřevěnými objekty a sádrovými 
plastikami, po nichž v 1. polovině 80. let následoval cyklus velmi známých „židlí” a „schodů.” Téměř 
od počátků můžeme v její tvorbě sledovat silnou konceptuální orientaci a zájem o práci s konkrét-
ními místy, jejich historií, příběhem a pamětí, kam patří stále monumentálnější landartové práce. 

Dnes k nim využívá laserové světlo a nejmod-
ernější technologie, v počátcích zejména kouř 
ohně a dýmovnici. Legendárním příkladem 
je politicky zaměřená realizace Značení kouřem 
v Šárce z roku 1984, kdy se z červené dýmovnice 
„četla“ mapa Československa. Se signálním 
kouřem autorka pracuje i v následných deset-
iletích, kdy rudým tónem odkazuje ke kontex-
tu doby minulé a z ní plynoucího nebez-
pečí. Současné kouřové realizace Magdaleny 
Jetelové vznikají jednak v rámci projektů 

ve veřejném prostoru, kam patří akce Stalin na Festivalu současného umění TINA B. v Praze, ale také 
formou komorních záznamů na podkladové ploše, k nimž náleží právě „kouřová malba“ na plátně. 
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33 TIKAL VáCLAV
(1906–1965)

Sultán
1958
tempera, lepenka
35 × 25 cm
sign. PD Tikal 58

55 000 Kč
70 000 – 90 000 Kč

prOVeNieNce:

z pozůstalosti autora

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

Po umělecké stránce Tikala nejvíce zasáhla smrt Karla Teigeho, 
téměř přestal malovat a stáhl se do ústraní, kde se věnoval 
designu keramiky a porcelánu. Návraty k malbě v druhé polo-
vině padesátých let pak provázela snaha navázat na před-
chozí tvorbu, vyrovnávání se s abstrakcí a zároveň hledání 
nového rukopisu. Nachází osobitý styl, už vzdálený veristickému 
surrealismu, ve kterém využíval jak imaginativní, tak konstruktiv-
ní prvky, geometrii i organické přírodní motivy.

first open
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60. léta

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

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

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

Křižovatka vznikla v roce 1963 u legendárního „Kolářova stolu“ v pražské kavárně Slavia, pravděpodobně 
z popudu samotného Jiřího Koláře. První výstavu měla o rok později ve Špálově galerii v Praze. K této akci 
vyšel katalog s názvem Konstruktivní tendence, jehož text z pera Jiřího Padrty se stal jakýmsi manifestem 
skupiny, ozřejmující její základní charakteristiky. Druhá výstava se uskutečnila až v roce 1968 pod názvem 
Nová citlivost a proběhla postupně v Brně, Karlových Varech a v pražském Mánesu. Připravena byla Jiřím 
Padrtou, Vlastou Čihákovou Noshiro, Zdeňkem Felixem, Miroslavem Lamačem a Jiřím Padrtou. Tato pře-
hlídka se stala dobově jednou z nejvýznamnějších uměleckých akcí u nás a vedle členů Křižovatky i velké 
množství hostů, včetně například Huga Demartiniho nebo Václava Boštíka. Spojujícím motivem mělo být 
nové vnímání světa jakožto druhé přírody, technické přírody, vytvořené člověkem. Toto téma ovšem nebylo 
u všech osobností zcela přiléhavé a více než cokoliv jiného byla výstava ve výsledku shrnutím nejrůznějších 
tendencí progresivně orientované tvorby. S nástupem normalizace skupina zanikla, zanechala však v čes-
kém umění výraznou stopu, která aktualizovala lokální umění v kontextu širšího hnutí tzv. nových tendencí, 
na západě reprezentovaných například op-artem nebo skupinami ZERO či GRAV.
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34 SýKORA ZDENěK
(1920–2011)

Čtverečková struktura / Struktura – Čtverečky
1963
olej, plátno
136 × 100 cm
sign. PD Sýkora, na rubu Sýkora 63

na rubu štítek z retrospektivní výstavy v Josef Albers Museum, Bottrop, 1986, razítko ČFVu Praha

3 400 000 Kč
4 000 000 – 4 500 000 Kč

prOVeNieNce:

ze sbírky architekta Dr. Winklera

pUbLiKOVáNO:

Výtvarná práce, (periodikum), ročník Xlll, vydání č. 23 ze dne 6. prosince 1965, fotografie z výstavy 
a článek věnovaný výstavě v Galerii Platýz, Praha 1965

Zdeněk Sýkora, (katalog), str. 17, uveden též v publikovaném soupisu vystavených věcí pod č. 45, 
vyd. Dům umění města Brna, Brno 1988

Zdeněk Sýkora, retrospektiva 1945–1995, (katalog), str. 56, vyd. Galerie hl. města Prahy, Praha 1995

Zdeněk Sýkora – rozhovory, (monografie), str. 60, vyd. Gallery Praha 2009

LiTerATUrA:

Zdeněk Sýkora Bottrop 1986, (katalog), str. 19, uveden též v soupisu vystavených věcí pod č. 8, 
vyd. Josef Albers Museum Bottrop/ Stadt Bottrop, Bottrop (D) 1986

Paralelní cestou – Grafická tvorba Zdeňka Sýkory – Cena Vladimíra Boudníka 2008, (katalog), 
aut. Lenka Sýkorová, Praha 2008
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VysTAVeNO:

Křižovatka, Galerie Václava Špály, Praha 1964

Galerie Platýz, Praha 1965

Zdeněk Sýkora, retrospektiva v Josef Albers Museum, Bottrop (D) 1986

Zdeněk Sýkora, retrospektiva 1945–1995, Galerie hl. města Prahy, Praha 1995

ObrAz je Též zAchyceN V dOKUmeNTárNÍch fiLmech A TV pOřAdech:

Skupina Křižovatka – cyklus Příběhy obrazů a soch – 5. díl, režie A. Kisil, producent: Česká televize, 
Praha 1999

Zdeněk Sýkora – cyklus Evropané, režie J. Brabec, producent: Česká televize, Praha 2001

ARTMIX 4. 10. 2008 – Portrét: geometrie náhody v obrazech Zdeňka Sýkory, 2. program ČT, producent: 
Česká televize, Praha 2003

pOzNámKy:

Jedná se o jeden z úplně prvních – přelomových Sýkorových struktuálních obrazů (čtvrtý v pořadí – 
celkem jich vzniklo v letech 1962–1963 osm, které jsou dnes převážně jen ve vlastnictví veřejných sbírek 
a institucí v ČR a zahraničí), jejichž podstatou byl již kombinatorický princip řazení elementů. K řazení 
však docházelo ještě intuitivně autorem samým. 
Obraz řeší problémy vizuální tzn. vzájemné vztahy 
barev a forem, které řazením elementů vznikly.

Obraz je zásadní i tím, že podle něj (zrcadlově 
přeneseného) vznikla v roce 1954 také zcela 
první Sýkorova strukturální grafika-linořez (viz 
Dějiny českého výtvarného umění VI/1 1958–2000, 
str. 345, obr. č. 354, vyd. Academia, Praha 2007.

Čtverečková struktura, 1963, olej/plátno, 
136 × 100 cm, soukromá sbírka – se stala výzvou 
pro vytvoření grafiky, de facto její předlohou. 
Citace z Paralelní cestou – Grafická tvorba 
Zdeňka Sýkory – Cena Vladimíra Boudníka 2008, 
(katalog), aut. Lenka Sýkorová, Praha 2008).

V roce 1964 tedy vznikly na základě předlohy 
předmětného obrazu linořezy o tisk. ploše 
608 mm × 454 mm v 5-ti barevných kombinacích 
(viz „Zdeněk Sýkora grafika“, str. 14, 29, 30, 31, 33, 
35, 37, 39, vyd. Gallery, Praha 2008).

Obraz byl též použit (zrcadlově přenesen) 
na plakát k výstavě „Konstruktivní tendence“ 
(H. Demartini, J. Kolář, K. Malich, V. Mirvald, 
Z. Sýkora), kterou uspořádala v březnu a dubnu 
roku 1967 Galerie Benedikta Rejta v Lounech 
(viz „Zdeněk Sýkora grafika“, str. 165, vyd. Gallery, 
Praha 2008).
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35 DOBEŠ MILAN
(1929)

Opticko-kinetický reliéf
1969
strukturální koláž, papír, kov, leštěný kov, sklo
43,5 × 43,5 cm
sign. PD M. Dobeš 1969

koláž ze série A – Optické koláže 1969, pravost potvrdil autor v roce 2016

190 000 Kč
270 000 – 300 000 Kč

prOVeNieNce:

od umělce zakoupil do sbírky Dr. Thomas Allen, Pittsburgh, Pa., uSA

pUbLiKOVáNO:

Milan Dobeš, Díl 1, 242–245, str. 213, Interpond Bratislava, 2002

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

„Milan Dobeš patrí k umelcom, ktorí uviedli svetlo a pohyb do výtvarného umenia šesťdesiatych 
rokov… Celé Dobešovo dielo je neoddeliteľnou súčasťou neokonštruktívnych smerovaní, ktoré – 
niekedy ako jedna z dominantných tendencií, inokedy ako nevyhnutný kontrapunkt – prechádzajú 
celými dejinami moderného umenia,“ napsal v úvodní studii s názvem Kontext novej senzibility 
v monografii o Milanu Dobešovi brněnský znalec moderního umění Jiří Valoch.
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36 KuBíČEK JAN
(1927)

Systém dělení – pozitivně – negativně I (I.,II.,III.) – triptych
1970–1978
3 ks akryl, plátno, PVA fixativ
3 ks 53 × 53 cm
sign. 3 × na rubu Jan Kubíček

na rubu na všech popis díla autorem

600 000 Kč
650 000 – 700 000 Kč

reprOdUKOVáNO:

v monografii

Jan Kubíček patří ke směru, který je známý pod pojmy „konkrétní“ nebo „konstruktivní“. Od šedesá-
tých let tvořil obrazy, jež vznikaly na racionálních, geometrických základech.

Ve stejné době hledali racionálně estetický přístup k umění také Zdeněk Sýkora, Karel Malich 
a Hugo Demartini. V šedesátých letech navázali kontakty se spřízněnými kolegy v zahraničí, 
v následující dekádě už vinou politické situace museli jít vlastní cestou.

„Zajímám se o obraz jako konkrétní plochu,“ definoval si Kubíček začátek své konstruktivistické fáze. 
Znamenalo to, že obraz nesměl obsahovat žádný odkaz na realitu mimo tuto plochu.

Vrcholu své umělecké tvorby dosáhl sérií obrazů s dělenými kruhy. Využitím kruhu a možností jeho 
dělení pro sebe dobyl takřka nekonečný kosmos formálních možností, které zdaleka nechtěl všech-
ny vyčerpat (a vzhledem k jejich množství ani nemohl), jež však tvořily vzájemně propojený formální 
kánon.

Tento směr, který je na Západě označován jako „informální“, utvářel po druhé světové válce ráz 
mezinárodní umělecké scény. Doma se Kubíček účastnil výstav Klubu konkretistů a legendárního 
projektu Nová citlivost v roce 1968. Od roku 1963 byl členem skupiny Křižovatka.



107



108



109



110

POST-WAR & CONTEMPORARy ARTKŘIŽOVATKA / NOVá CITLIVOST  first open

37 MIRVALD VLADISLAV
(1921–2003)

Kinetické plochy
1981
olej, plátno
90 × 56 cm
sign. nezjištěna

na rubu popis autorem Kinetické plochy 16. VIII. 81

250 000 Kč
350 000 – 400 000 Kč

Kreace Vladislava Mirvalda z konce šedesátých let jsou klasifikovány jako konstruktivistický maný-
rismus, protože v řádu tlumočily nejistotu a v principu jeho porušení. Tento rys se v sedmdesátých 
a osmdesátých letech dále stupňoval. V makrostrukturách, které signují konec sedmdesátých let, 
se libovolně nakupené a až nadreálně k sobě stěsnané undulační válce proměňují, pojednány 
opět islamizujícími kružnicemi protínanými podélnými vrstevnicemi válců a tak vytvářejícími jednou 
pravidelně šachovnicová, jindy protáhlá protnutí.

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

Dílo Vladislava Mirvalda je jistě výpovědí o estetických možnos-
tech konstrukce, ale především o iluzívnosti vnímání plochy jako 
prostoru, o této zásadní paradoxnosti lidské percepce. Znejisťuje 
naši zkušenost a vede nás k diskursu o vnímání samotném. Tak 
se stávají esteticky velice nosné kreace zároveň něčím podvrat-
ným, podněty pro mysl, zpochybňujícími právě to, co považujeme 
za samozřejmé.
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38 GRyGAR MILAN
(1926)

Paní Mathieu
1989
tuš, kvaš, karton
87 × 62 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1989

na rubu název autorem

65 000 Kč
90 000 – 120 000 Kč

Tvorbu Milana Grygara charakterizuje originální pojetí vztahu obrazu, zvuku a prostoru. V r. 1965 
vytvořil první ze svých akustických kreseb, ve kterých propojil realizaci díla s fenoménem prostoro-
vosti zvuku. Specifický, originální koncept vztahu obrazu a zvuku pak Grygar rozvíjí v následujících 
desetiletích v různých, často velmi rozdílných vztahových analogiích, až dodnes.

Grygarův zájem o tradici moderní malby v intencích kubismu a abstrakce v rané tvorbě padesá-
tých let, který této koncepci předcházel, se brzy zaměřil na skladbu a strukturu jednotlivých barev-
ných ploch, které vyústily v roce 1963 do kompozic geometrické abstrakce v podobě barevných 
konstrukcí abstrahovaných znaků. Tehdy se Grygar soustředil na kresbu; systematická práce s tímto 
médiem, důraz na jeho procesuálnost a elementární tvůrčí gesto, jej přivedla k zájmu o fenomén 
zvuku. Hledal takovou formu kresby, která by umožnila vyjádřit přítomnost zvuku v obraze. Při kre-
sebném gestu si uvědomil jeho zvukový rozměr a nadále se zaměřil na možnosti jak ho s realizací 
díla trvale propojit.

Hana Larvová
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39 PŘIByL LuBOMíR
(1937)

Prostorové plány
1983
provaz, olej, hliník, překližka
125 × 97 cm
sign. na rubu na štítku Lubomír Přibyl 1983

50 000 Kč
120 000 – 150 000 Kč

prOVeNieNce:

získáno z výstavy od autora
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Lubomír Přibyl patří do linie autorů pracujících s reduktivní formou. Na výtvarnou scénu nastoupil na přelo-
mu padesátých a šedesátých let, kdy se v našem prostředí plně rozvinula strukturální abstrakce. Subjektivitu 
a existenciální tíhu informelního projevu však Přibyl nepřijal. Nalezený materiál nevnímal jako hmotu, kte-
rou je třeba vrstvit, hníst, zraňovat zásahy a naplňovat dramatem člověka, ale naopak jej využíval jako 
prostředek přímého vyjádření a objektivizace výtvarné tvorby. Tím se přibližoval uvažování mezinárodní 
skupiny Zero a v českém prostředí umělcům soustředěným kolem skupiny Křižovatka. Na plochu matric 
tzv. materiálových tisků Přibyl od konce padesátých let fixoval epoxidovým lepidlem písek a organizoval 
jej do lapidárních geometrických tvarů (trojúhelníků, obdélníků a linií) či znakovitých forem (masek, antro-
pomorfních figur, archetypálních znaků a totemických zvířat), v nichž můžeme nalézat odkazy k umění 
primitivních národů, ke kterému se odvolávali již zakladatelé moderny.

Během první poloviny šedesá-
tých let zobrazivá forma ustupo-
vala otiskům zvrásněného papí-
ru, šňůr, útržků juty nebo dokonce 
rybářské sítě. Nalezený předmět 
zde již nepřinášel vazby k „figu-
ře“, ale fungoval jako bezpro-
střední stopa reality, která je již 
zbavená subjektivity autorského 
záměru a rukopisu. V otištěných 
sítích se v obrazové ploše navíc 
uplatnil řád vycházející ze sys-
tému mřížky ať již pravidelné 
nebo deformované. Zde může-
me spatřovat počátky umělcova 
zájmu o princip danosti a jemu 
komplementární princip aleator-
nosti, kterých se Přibyl dotýká 
celou svojí tvorbou. Výstižným 
příkladem z první poloviny šede-
sátých let jsou otisky rovnoběž-

ných šňůr, jejichž konce autor volně pohodil a fixoval na plochu matrice přesně v poloze, v jaké dopadly. 
Protiklad organizovaného a náhodného tu navíc přerůstá v poznatek, že každá náhoda v sobě nese prvky 
zákonitosti, která je nezaměnitelná, a každý dodatečný posun volně padlé šňůry poruší celkový systém 
obrazu. S tímto jevem v českém prostředí pracovala nezávisle na sobě celá řada umělců (Dalibor Chatrný, 
Hugo Demartini), kteří princip náhody zkoumali právě v rámci směřování k objektivizaci projevu.

Od počátků šedesátých let vznikají práce na překližce, které se pro výraznou materiálnost a reliéfní povrch 
nacházejí na pomezí závěsného obrazu a objektu. Přibyl v nich opět využil písku, kterým vysypával lapi-
dární útvary (paraboly, segmenty ale i linie) a celou obrazovou plochu překrýval černou olejovou barvou 
nebo plátky aluminia. Kontrastem mezi strukturálními pískovými a hladkými plochami do obrazů vstupuje 
iluzivní prostor. Jeho kvality, možnosti i proměny Přibyl sleduje v celém svém následném díle a to nejen 
v uvedených obrazech s pískem, ale zejména v linii materiálových tisků a od poloviny šedesátých let také 
obrazů, ve kterých pracuje se systémem šňůr. V nich umělec provrtává podkladovou plochu v předem 
stanoveném systému a jednotlivými otvory provléká šňůry tak, aby výsledná textura vytvářela dojem třetí 
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dimenze. Vzniklý prostor je buď velmi jednoduchý budovaný lomenými a zhuštěnými diagonálami či pro-
storovými plány, nebo naopak komplikovaný, vyrůstající z řezu a posunů trojrozměrných těles jako jsou zko-
sené hranoly nebo prostupující se jehlany. V této souvislosti je nutné zmínit taktéž oblast časoprostorových 
konfigurací, ve kterých je programově tematizováno nejen iluzivní ztvárnění prostoru, ale také pohybu 
sledovaném otáčením útvarů a forem (Rotační plochy, Otáčející se prostorové plány).

Významnou linii Přibylova díla představují od šedesátých let sítě, které již nejsou nalezené prefabrikáty, 
ale splétané a kotvené autorem na překližkové desce. Výrazné jsou zejména zkosené, sférické nebo 
bicentrické (soustředěné do dvou středů) sítě, v nichž nalézáme princip ředění a zhušťování jednotlivých 
bodů (tedy rastru), který je vlastní mnoha představitelům monochromní tvorby. Při pozorování sítí má divák 
dojem prostoru, který se před ním prolamuje, a zároveň pohybu vznikajícího v důsledku jakéhosi imaginár-
ního těkání. Textura obrazové plochy se tak mění v dějové pole, přičemž vznikající optické jevy se formují 
v závislosti na úhlu divákova pohledu a intenzitě osvětlení. Přibylova výtvarná citlivost se tedy nejen dotýká 
poetiky op-artu, ale otevírá problematiku existence a uchopení čtvrté dimenze – časoprostoru a to skrze 
vědomí, že každý pohyb, včetně toho iluzivního, se odehrává na daném místě v dané časové sekvenci.

Tvorbu Lubomíra Přibyla charakterizuje především věrnost jasně vymezenému programu, který naplňuje 
již od počátků šedesátých let. Hned v roce 1961 účastí na mezinárodní přehlídce ve slovinské Lublani 
vstoupilo Přibylovo jméno do povědomí zahraničních historiků umění a galeristů, kteří jeho dílo kontinuálně 
prezentovali na samostatných i kolektivních výstavách, zatímco doma začalo být adekvátně reflektováno 
až v průběhu posledních deseti let.

Ilona Víchová
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40 GRyGAR MILAN
(1926)

Zvukoplastická kresba
1972
kresba tuší, karton
87 × 63 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1972

50 000 Kč
90 000 – 120 000 Kč

Milan Grygar patří jednoznačně mezi výjimečné autory a to nejen na naší, ale i na mezinárodní 
výtvarné scéně. K uměleckému významu jeho tvorby a to skutečně světovému přispělo především 
nevšední spojení vizuálního projevu s akustickým. Často se zvuková složka stává nedílnou součástí 
díla, kdy reprodukce původního magnetofonového záznamu přispívá k ucelenému dojmu z kreseb 
a umožňuje divákovi nepřímou účast na jejich vzniku.

Byly to právě akustické kresby, kterými se Milan Grygar zařadil k mezinárodní skupině avantgardních 
umělců a již od šedesátých let se zúčastňuje důležitých výstav po celém světě. Přestože ho u nás, 
i přes logickou nechuť socialistických cenzorů nebylo možno přehlížet, dostávalo se jeho tvorbě 
v zahraničí většího uznání než doma a tento zvláštní trend do jisté míry trvá až doposud. Nelze dost 
dobře určit, zda je způsobeno naší lokální tendencí k lyrické estetice a tedy logickým odmítáním 
všeho, co se její snadněji pochopitelné líbivosti vzdaluje a má navíc „nepochopitelný úspěch v cizi-
ně“, anebo zda zahraniční publikum a kritici mají větší schopnost se nad obdobně radikální a pří-
nosnou tvorbou zamyslet. Na každý pád je dílo Milana Grygara pro reputaci našeho výtvarného 
umění extrémně důležité.

První akustické kresby, kdy paralelní zvukový projev nástroje (dřívka, hřebenu, či jiného tvarovaného 
kovu namočeného v tuši) umělce vznikem díla částečně vedl pochází z počátku šedesátých let. 
O deset let později překvapuje autor neméně převratnou etapou rýsovaných kreseb, které nazývá 
zvukoplastické kresby a na ty následně navázaly lineární partitury. Zvukoplastické kresby byly vždy 
čtvercové rastry, ve kterých umělec narušením pravidelnosti, někdy i změnou barvy, či zakompono-
váním prázdného prostoru do rastru evokuje jistou vibraci, tedy opět zvuk. Pozdější lineární partitury 
pak představovaly průběhy tónů horizontálními linkami.

Nabízená kresba pochází z úplného počátku období, ve kterém Milan Grygar tato díla tvořil, byla 
donedávna součástí významné zahraniční sbírky a kromě zmíněné umělecké kvality není možno 
opominout i vysoký faktor sběratelské hodnoty.
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41 HILMAR JIŘí
(1937)

8 × 8 = 64
1970
optický reliéf, tempera, papír
40 × 40 cm
sign. na rubu na autorském štítku Hlimar Jiří

na rubu autorský štítek s popisem

80 000 Kč
100 000 – 130 000 Kč

O dílo Jiřího Hilmara z počátku sedmdesátých let je v posledních letech stále větší zájem. Pro české-
ho autora je ale nezvyklé, že mu věnují pozornost převážně zahraniční sběratelé, pro které je Hilmar 
výtvarník evropského formátu a každá důležitější sbírka konkrétního umění jeho díla buď již obsahu-
je, anebo se do ní vhodný reliéf hledá.

Tento výtvarník žil od roku 1969 v Německu, kde záhy vystavoval ve společnosti tehdejších prota-
gonistů konstruktivismu a někdy též spolu s umělci řadícími se ke kinetickému umění. Z tehdejších 
kolegů jsou dnes většinou slavní umělci, jejichž „tržní hodnota“ se v současnosti pohybuje v nejvyš-
ších sférách a vedle cen jejich děl představují optické objekty Jiřího Hilmara vlastně neodolatelně 
dostupné umění se srovnatelnou kvalitou.

Rané objekty ze skládaných elementů, vyřezaných z kartonu jsou jed-
noznačně osobitými uměleckými díly s vysokou autorskou autenticitou, 
které jsou vzdáleny od pouze geometricky sestavovaného umění tehdy 
populárního konstruktivismu. Hilmarův dobový přínos k celoevropské-
mu konkrétistickému hnutí je dnes sběratelským zájmem z celého světa 
již potvrzen a jeho dílo z této etapy se může směle řadit do předních 
pozic tohoto druhu umění. Bude jen logické, když v divákovi vyvolá 
určitou asociaci k některým pracím umělců kolem hnutí Zero a jejich 

partnerských mimoněmeckých skupin, ale přes ideovou příbuznost je zřetelné, že se jedná o zcela 
svébytnou a ryze vlastní tvorbu, bez jakýchkoliv tendencí k napodobování.

Reliéf pochází ze zahraniční sbírky, byl vystaven v galerii Heseler v Mnichově a představuje kromě 
sběratelské hodnoty i zajímavý investiční potenciál.
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42 KuBíČEK JáNuŠ
(1921–1993)

Dramatický meziprostor (Laokoon) 1
1975
olej, tuš, uhel, plátno
100 × 88 cm
sign. uN Jánuš Kubíček 1975

na rubu na blindrámu popis díla autorem

v soupisu díla uvedeno pod číslem DJK 0566

600 000 Kč
700 000 – 800 000 Kč

spoluzakladatel tvůrčí skupiny Brno 57

prOVeNieNce:

významná pražská sbírka moderního umění

pUbLiKOVáNO:

Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika, 
vydalo Museum Bochum 1992, česko-německý katalog výstav, reprodukce č. 42

Jánuš Kubíček: Dramatický meziprostor, Petrov 1995, detail mezi s. 124 a s. 125

Ludvík Kundera: Ikaros, Laokoon, Dernier rivage – k několika obrazům Jánuše Kubíčka. In: 54. 
Bulletin Moravské galerie v Brně 1998, s. 131

Jánuš Kubíček: 1. díl česko-anglicko-francouzské sborníkové monografie, Atlantis 1998, 
reprodukce č. 65
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VysTAVOVáNO:

Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou (25. 4. – 2. 6. 1991)

Dům umění města Brna (14. 1. – 9. 2. 1992)

Severomoravská galerie výtvarného umění v Ostravě (20. 2. – 22. 3. 1992)

Museum Bochum, SRN (9. 5. – 28. 6. 1992)

Výstavní síň Mánes, Praha (24. 9. – 25. 10. 1992)

Státní galerie výtvarného umění v Chebu (12. 11. – 3. 1. 1992)

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (21. 1. – 28. 2. 1993)

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Malinův dům (20. 1. – 26. 2. 1995)

Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou (5. 3. – 26. 3 1995)

HVB Bank Czech Republic, a. s., Praha (16. 11. – 30. 3. 2001)

Muzeum města Brna, hrad Špilberk (20. 2. – 27. 4. 2003)

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (3. 7. – 28. 8. 2003)

Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. 9. – 2. 11. 2003)

Galerie města Trutnova (22. 3. – 4. 5. 2005)

Topičův salon, Praha (18. 2. – 19. 4. 2013)

Obraz výjimečné výtvarné kvality, patřící do tematického cyklu Laokoon. Dalšími antickými motivy autora 
jsou Argonauti, Bitva u Aigospotamoi, Hermes, Ikaros, Ixion, Jupiter, Labyrint, Leda, Nymfy, Sisyfos a Venuše.

Tvorba Jánuše Kubíčka je zastoupena ve všech našich významných galerijních sbírkách, dále v Museu 
Bochum a v soukromých sbírkách v České republice, ve Francii, Nizozemsku, Norsku, Rakousku, Rumunsku, 
Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Spojených státech amerických, ve Spolkové republice 
Německo, Španělsku a ve Švýcarsku. Jeho tvorba byla dosud představena na sto patnácti samostatných 
výstavách a expozicích a dále více než sto společných výstavách v Bulharsku, České republice, Estonsku, 
ve Francii, v Chorvatsku, Kuvajtu, Libanonu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, ve Slovenské republice, Spolkové 
republice Německo a ve Švédsku.

„Celá série Laokoon, kterou jsem dosud namaloval, se mi nyní vysvětluje – po odumírání a úděsně grotes-
kním finále, které jsme zažili – jako dramatický meziprostor mezi narozením a smrtí. Laokoon mi připadá 
jako dokonalý symbol života mezi vznikem a zánikem. Zdá se mi, že pro mě zatím neexistuje jiný motiv. 
Klene se nade vším jak olověná kopule – pro jednotlivce zásadní, pro lidstvo věčná. Je to mé dosud největ-
ší téma a patrně můj poslední boj o výraz a souhru všeho, co vím. Chci to namalovat v šedomodré a bílé, 
nevelký obraz, budu-li mít někdy sílu. Pracuji na tom už sedm měsíců…

…Smrti a nemožnost dosáhnout klidu k soustředěné práci: téma DRAMATICKý MEZIPROSTOR – motiv 
LAOKOON. Myslel jsem, že další motiv bude Sisyfos. Dosud jsem stačil zběžně přečíst Camuse, protože 
se nemohu soustředit ani na čtení, ale je mi jasné, že jde o diametrálně odlišný motiv. Laokoon je děj, 
krátké drama – Sisyfos je stav. Tentýž rozdíl jako mezi smutkem a pesimismem, mezi mdlobou a smrtí… 
Triangl: Laokoon, Sisyfos, Ixion – neštěstí, tíha existence, míjení… Symboly: křivka = organické, přírodní × přím-
ka = anorganické, racionální. Laokoon spojen s přímkami, hadi s křivkami – přírodní síla ničí rozumnou 
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úvahu. Moře – věčné pozadí všeho života i nekonečna. Křivka + přímka vytváří jednotu, „rovnováhu proti-
kladů“ tam, kde nepřevažuje žádná z nich (nejjednodušší prvek harmonie)…

…Jediné zobrazení tohoto motivu, které znám in natura, je onen z Vatikánu – nejznámější a jako antický 
vlastně specifikující tento motiv. Vlastně neznám jich moc, když teď přemýšlím, znám jen dva, ale snad 
náhodou právě protipóly. Odvažuji se říci, že to mezi nimi je asi málo zajímavé… Tedy ten druhý Laokoon, 
kterého znám jen z reprodukce a hlavně z kopie Jindřicha Pruchy, kterou maloval podle kreseb kreslených 
v Mnichově už doma, je El Grecův. Ten je ze všech nejúchvatnější, protože si nedovedu představit nic 
za ním. Greco byl mystik a pochopil jádro tohoto tématu. Bylo mu jasné, že to není příležitost pro cvičiště 
anatomie, ale pro pochopení nezvratitelnosti osudu. Sudba tak silná, že by stačila Laokoona a jeho syny 
uškrtit na tkaničce od bot…“

Jánuš Kubíček
Poznámky z let 1975–1976 a 1983–1984, In: Dramatický meziprostor, Fotep 2008, s. 43–44

„…Proč ho tyto náměty přitahují? Protože se týkají základních životních situací (dnes mluvíme o archety-
pech). Každý, komu jde o toto, musí dříve či později skončit anebo spíš znova začít u antiky. Tak se k ní dostal 
Kubišta, Procházka i Šíma. Dlouho jsme si posledního Láokoónta prohlíželi. Obraz zdánlivě nefigurativní, 
který se malíři proměnil ve složitou soustavu přímek a křivek. Mají význam symbolický: přímky symbolizují 
rozum, člověka, křivky přírodu. Symbolika výtvarných prostředků je po léta jeden z Kubíčkových hlavních 
problémů, při jehož řešení vykonal cestu, zjednodušeně řečeno, od Cézanna a Kubišty ke Kandinskému 
a Kupkovi, aby nakonec pokládal rozdíl mezi figurativním a nefigurativním za nedůležitý. Jeho osobní vývoj 
se odehrál cele na území klasické moderní malby, pro niž byl cílem obraz světa jako tvůrčího procesu…
Napadlo mě, že pro skutečné zažití abstraktního umění u nás udělal v šedesátých letech víc než mnoho 
jiných právě proto, že nepřeskakoval jeho počátky a základy. Jiní ve snaze být co nejsoučasnější přeska-
kovali a octli se na mělčině…“

Jaromír Zemina
Dnešek Jánuše Kubíčka, 1987, In: Via artis, Via vitae, Torst 2010, s. 37

„…Všechny laokoonské Kubíčkovy práce stojí na principu souboje dvou principů: kosého a oblého, přímek 
a křivek. Koneckonců: racionálna a iracionálna. Geometrie a biologie. Třebas i trochu anekdoticky: vůle 
a zvůle. Po tři roky (1974–1977) zápolí Jánuš Kubíček ve svém „dramatickém meziprostoru“ s laokoonským 
tématem, které se mu nemůže nerozpadat v motivy trvalého napětí. V „silovém poli“ se zmnohonásobeně 
hrdlí plochy dané přímkami s oblými, plasticky naznačovanými „hady“. Není v Kubíčkově díle, tíhnoucím 
odevždy k harmonickému krásnu, urputnějšího údobí, zavilejší etapy. Nabízí se všetečná otázka, kterýže 
z obou principů vítězí… Těžko říci. Data této „nejdivější“ Kubíčkovy etapy však souhlasí s daty jedné z nej-
temnějších period českých dějin. Fakt, že uprostřed tolikerých dobových černotin či blátivé šedi sedmde-
sátých let Kubíčkovy laokoonské obrazy svítí, ba přímo vyzařují a prozařují, netřeba snad interpretačně 
rozmělňovat.“

Ludvík Kundera
Ikarus, Laokoon, Dernier rivage – k několika obrazům Jánuše Kubíčka, In: 54.  

Bulletin Moravské galerie v Brně 1998, s. 129
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43 KyNCL FRANTIŠEK
(1934–2011)

Červená monostruktura č. 2
1992
reliéf, akryl, ruční papír
105,5 × 77,5 cm
sign. na rubu F. K. 92

na rubu autorem E 1.-36.

28 000 Kč
100 000 – 120 000 Kč

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

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

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

Mf dnes, 29. 9. 2007
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44 KyNCL FRANTIŠEK
(1934–2011)

Modrá monostruktura č. 19
1992
reliéf, akryl, ruční papír
105,5 × 77,5 cm
sign. na rubu F. K. 92

na rubu autorem E 1.-36.

28 000 Kč
100 000 – 120 000 Kč
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45 DOBEŠ MILAN
(1929)

Opticko-kinetický reliéf
2010
Objekt z nerezové oceli, skla, plastu a dřeva
50 × 50 × 7 cm
sign. PD a vzadu dole uprostřed

190 000 Kč
270 000 – 300 000 Kč

Milan Dobeš se od šedesátých let zabývá vyjádřením 
pohybu pomocí rafinovaných konstrukcí svých umělec-
kých objektů. V roce 1966 měl svoji, do tehdejší doby 
nejdůležitější výstavu ojediněle avantgardních objektů 
v Praze na Václavském náměstí, kde se jeho doposud 
spíš v ústraní skryté dílo objevilo veřejnosti, ale hlav-
ně i umělecké kritice. Náhodou totiž byli v Praze jako 
turisté dva důležití kritici ze zahraničí a ti byli nečeka-
nou aktuálností vystavených objektů z komunistického 
Československa doslova šokováni. Tím se odstartovala 
umělcova strmá kariéra a později se již zúčastňuje 
důležitých prezentací světového kinetického umění, 
kde se jméno Milan Dobeš vyjímá mezi yaacovem 
Agamem, Jesú Rafaelem Sotem, Julio de Parcem 
a dalšími. 

Následné represe moderního umění a jejich reprezen-
tantů, kterými se u nás nechvalně proslavila sedmde-
sátá léta, eliminovaly sice Dobešovu výstavní činnost 
i jeho doposud časté cesty do zahraničí, ale vůbec 
nezměnily jeho umělecké přesvědčení a radikální směr 
jeho tvorby, jenž si nadále nekompromisně drží. Milan 
Dobeš se bez nadsázky nechá označit za světového 
umělce a jednoznačně nejvýznamnějšího reprezentan-
ta kinetického umění druhé poloviny dvacátého století 
tehdejšího Československa.
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46 SýKORA ZDENěK
(1920–2011)

Modrý ležák
2006
barevná serigrafie 27/70
70 × 100 cm
sign. PD Sýkora 2006

90 000 Kč
120 000 – 150 000 Kč

reprOdUKOVáNO:

v monografii Zdeněk Sýkora – Grafika, str. 123
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47 MALICH KAREL
(1924)

událo se to …
2006
kombinovaná technika, kvaš, pastel, barevné křídy, karton
51 × 35 cm
sign. na rubu K. Malich 2006. II.

85 000 Kč
100 000 – 120 000 Kč

prOVeNieNce:

soukromá sbírka moderního umění, Praha

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

KŘIŽOVATKA / NOVá CITLIVOST
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48 SLAVíK OTAKAR
(1931–2010)

Torzo
1991–1999
akryl, sololit
146 × 121 cm
sign. na rubu Slavík Otakar 91-9

konzultováno a pravost potvrdila manželka autora

250 000 Kč
300 000 – 350 000 Kč

prOVeNieNce:

sbírka význačné pražské galerie moderního umění

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

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

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

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

Věra Jirousová

KŘIŽOVATKA / NOVá CITLIVOST  first open
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49 MERTA JAN
(1952)

Švýcarské lázně
1992–2006
akryl, plátno
162 × 145 cm
sign. na rubu Jan Merta 1992 - 2006, na rubu na blindrámu Jan Merta 1992-06

na rubu popis autorem

konzultováno a pravost potvrzena autorem

310 000 Kč
400 000 – 450 000 Kč

VysTAVeNO:

Soul léto 92
Libkov srpen – září 94
Česká Lhotice 95 – 2004
Praha 2005–6 (leden)

first open



139



140

Dílo Jana Merty charakterizuje snaha po stavebné jednoduchosti a čistotě, abstrahované, symbolické 
barevnosti, úsilí o strukturální prohloubení plochy, které vytváří křehká tužková podkresba, podporující 
magickou světelnost kompozicí. Jeho práce jsou často dvoubarevné, tvořené dvěma prvky – pozadím 
a geometrickým znakem, symbolem předmětu. Vjemy z přírody, představy a úvahy vedou k pojetí obrazu 
jako filozofického celku, odrážejícího jednotu bytí a myšlení.

Jan Merta sám tvrdí, že jeho malířský projev dostal autentický směr v polovině 80. let 20. století, kdy studo-
val na Akademii výtvarných umění a zažil první kontroverze s profesorským sborem. Za svůj první skutečný 
obraz označuje malbu, v níž se odvrátil od doslovného přepisu vnější viděné reality a soustředil se na 
reprezentaci osobní výpovědi. Tuto osobitost můžeme chápat různým způsobem: jako pocit, expresi, osob-
ní ikonografii či symboliku, myšlenkové obsahy apod. V případě první etapy Mertova díla je asi na místě 
zaměřit pozornost na otázku symbolů a hledat zde klíč k jeho vyjádření. Symbol bývá charakterizován jako 
nenapodobivý znak na způsob ideogramu či jazykových systémů. 

u Merty se však nejedná o naprostou abstrakci, ale spíše o syntézu. Autor využívá monumentálních pikto-
gramů, tvarů elementárně zjednodušených. Často jde o zachycení vztahu vnitřního a vnějšího prostoru: 
útvary jsou prostorovými lakunami, jímkami. Takto vzniká „místo“ (na rozdíl od abstraktní a geometrické 
„rozprostraněnosti“). Místo jako idylická jímka obyvatelného prostoru (Mertovy útvary jsou často jímkami 
těla: šaty, spacáky). Tělo tu však obvykle není přítomno, zbyla z něj pouze paměť dotyku, stopa. Jedná se 
o jakési „odlitky“ tělesného prostoru. Na rozdíl od sochařského uchopení obdobného tématu je pro Mertu 
důležitá barva a převedení do plochy. Plocha zde zdůrazňuje vizuální charakter vzpomínky. Téma vnitřního 
prostoru je základní (Dvě schránky, Zelená klenba) a naznačuje hránění tématu zvnitřku, z paměti. To se 
logicky spojuje s tématem otisku (Víno, Roh: kresby vzniklé ze stop každodenních materiálů, látek, z vína, 
kávy). Mertova novější díla někdy reprezentují i figuru samotnou (Důstojník a slunce), ovšem opět v podobě 
jakési stopy časového děje (stín). Merta postupuje metodou asociací, kdy určitý motiv funguje jako pars 
pro toto (maska na obraze Horolezcům).

Václav Hájek
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80. léta

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

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

Skupina 12/15 uspořádala celkem sedm samostatných výstav. První přehlídka s názvem Pozdě, ale přece 
proběhla v Kolodějích u Prahy v prostoru zámecké jízdárny a stala se určitou senzací s velkým dobovým 
ohlasem. Druhá výstava s názvem Jeden starší-jeden mladší se uskutečnila v Lidovém domě v pražských 
Vysočanech a tematizovala hledání vlastní pozice a generační bilancování, při kterém měl každý z uměl-
ců navrhnout jedno jméno staršího a jedno jméno mladšího výtvarníka, jenž je pro něj nějakým způsobem 
zásadní. Později následovaly, vedle domácích projektů, i výstavy v Německu, ve Finsku a v Rakousku, kte-
rými skupina neustále potvrzovala svou vedoucí úlohu v rámci generace.
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50 RITTSTEIN MICHAEL
(1949)

Dvojice (Milenci) – z cyklu Panelstory
1988–1989
olej, plátno
90 × 161 cm
sign. PD M. Rittstein 88-9, na rubu na blindrámu 1988-89 M. Rittstein

na rubu název autorem

180 000 Kč
200 000 – 250 000 Kč

prOVeNieNce:

význačná sbírka českého moderního umění, Praha

Michael Rittstein patří k nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby. Jeho nenapodo-
bitelný výtvarný jazyk je vystavěný na tvarové deformaci, výrazné barevnosti, nadsázce a sarkasmu. 
V roce 1987 založil s Jiřím Načeradským, Kurtem Gebauerem, Jiřím Sopkem, Václavem Bláhou a dalšími 
Volné sdružení 12/15 Pozdě, ale přece hlásící se k proudu nové figurace. V 90. letech se v tvorbě 
Michaela Rittsteina objevuje taktéž krajina. Přesto figura uchopená typicky živým rukopisem zůstává 
nejtypičtějším znakem Rittsteinova díla, jehož význam již dávno překročil hranice českého prostředí.
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51 SOPKO JIŘí
(1942)

Bludiště
2003
akryl, plátno
60 × 65 cm
sign. na rubu Sopko 2003

pravost potvrzena zastupující galerií autora v Praze

obraz je uveden v soupisu díla

55 000 Kč
80 000 – 120 000 Kč

Tvorba Jiřího Sopka se začala rozvíjet v polovině 60. let, kdy ještě 
za studií na pražské AVu namaloval řadu portrétů, v nichž se už 
začal prosazovat jeho melancholický pohled na svět. už na konci 
šedesátých let patřil k významným představitelům české nové 
figurace a také pozdější „české grotesky”. V průběhu roku 1966 
však figuraci na krátkou dobu opustil a začal zkoumat možnos-
ti nepředmětné malby. Tehdy se změnila i barevnost Sopkovy 
malby. Výrazně se prosadily zářivé pastelové barvy, jako žlutá, 
červená, zelená nebo růžová. Tyto obrazy můžeme označit 
za jakousi českou „pop-abstrakci”.

Ve všech budoucích fázích své práce se ale vyjadřuje prostřednictvím figury a tváře. Veselé absurd-
ní poetično se v průběhu 70. a 80. let významně zatěžuje a směřuje k výrazně agresivně groteskní 
podobě reflektující vyostřené politické a společenské klima. Po roce 1982 však začíná v Sopkově 
tvorbě opět získávat stále významnější pozici melancholický, absurdně poetický výraz a tvorba 
se posouvá do stále meditativnější polohy.
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52 NOVáK VLADIMíR
(1947)

Před domem
1983
olej, sololit
150 × 122 cm
sign. LD V. Novák, na rubu V. Novák 5. - 8. 1983

na rubu název autorem

25 000 Kč
80 000 – 120 000 Kč

Vladimír Novák je jedna z žijících legend českého moderního 
umění. Rozměrná expresivně barevná plátna výtvarníka zobrazují 
smyšlené krajiny a prostory, v symbolické formě zachycují nejistoty 
lidstva. Novákova generace postupně vytvořila svůj vlastní kolek-
tivní estetický kód, zdůrazňující úlohu metaforického sdělení, které 
v zašifrované formě skrývalo etické hodnocení společnosti. Novák 
se řadí mezi ty, kteří nejdůsledněji naplňovali program své genera-
ce. Jeho vidění obrazu je monumentální a celá jeho práce se kon-
centruje na téma vratkosti lidské identity v moderní společnosti. Toto 
téma rozvíjí pomocí originálního uměleckého stylu, jehož základním 
kamenem je volně se pohybující fragment – například torzo figury 
nebo jiného přírodního tvaru – vržený do nedefinovaného prostoru. 
Nahromadění takových fragmentů často navozuje pocit nejistoty, 

muk a strachu, ale je také metodou pro hledání zřejmé pravdy. Jakoby se rámec kresby a zdánlivě 
nezávislý nános barev stal ilustrací skeptického způsobu myšlení. Tvrdohlavý boj s tímto tématem 
přinesl ovoce v podobě úspěchu v malování.
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53 NAČERADSKý JIŘí
(1939)

Rozřízneme vaše střeva
1968
olej, plátno
150 × 130 cm
sign. na rubu plátna Načeradský 1968, na blindrámu Načeradský

obraz byl vytvořen jako reakce na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, v roce 1968

380 000 Kč
550 000 – 600 000 Kč

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

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

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

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

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

Svými díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, větši-
ny regionálních galerií v ČR, Muzea Kampa, Galerie Zlatá husa, v zahraničí mimo jiné sedmi díly 
v Centre Georges Pompidou v Paříži.
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80. léta

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

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

Jednotliví členové se stylově začlenili do aktuálního postmoderního proudu, nemanifestovali ale žádný 
společný program. Sergej Machonin v souvislosti s jejich první výstavou poznamenal: „Manifestuje [se] tu 
jediné, nikam se nezařazovat, nic nehlásat, nedat si v ničem poroučet.“ Rozdílná byla povahová i kulturní 
orientace jednotlivých členů, pojilo je ovšem společné ideové pojetí, přátelská atmosféra a tvůrčí energie, 
díky které se stali nejvýraznějším výtvarným fenoménem přelomu 80. a 90. let.
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54 DAVID JIŘí
(1956)

Bright Shine
1992
akryl, asambláž, textil, plátno
160 × 120 cm
sign. na rubu Jiří David 92

na rubu název autorem

190 000 Kč
240 000 – 280 000 Kč

Jiří David patří v rámci české výtvarné scény k nejznámějším. 
Je taky doposud jeden ze tří českých autorů v historii, kteří 
kdy úspěšně dražili svou práci ve světové prestižní aukční síni 
Sothebý s v Londýně. Jeho dílo bez zábran opouští závětří 
výstavních síní a vstupuje do veřejného prostoru. Neobává se 
politického kontextu ani otázek reflektujících stav společnosti, 
neodmítá ironii, vícevýznamovost, antiestetičnost ani experi-
ment. Snad každý si vybaví Davidovo zářící Srdce nad Pražským 
hradem nebo sérii fotografií Plačíčich politiků. Tvorba Jiřího 
Davida zahrnuje malbu, kresbu, objekty, instalaci, videoart, 
fotografii i esejistiku. Médium malby jej však provází kontinuálně 
od počátku po současnost. 
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55 MILKOV STEFAN
(1955)

Socha pohody
2006
originální bronzová plastika
v. 44 cm
sign. zezadu na plintě Milkov 06

120 000 Kč
150 000 – 180 000 Kč

prOVeNieNce:

z majetku autora

Stefan Milkov patří k důležitým představitelům generace 80. let, která se do vývoje českého umění 
zapsala dnes už legendárními výstavami Konfrontace I–VI a vznikem skupiny Tvrdohlavých. Své 
charakteristické tvarosloví a typický rukopis rozvíjí od roku 1986 v tématech bájných a mytických 
postav, náboženské tematice a motivech rodiny. Přestože uplatňuje jasné postmoderní přístupy, 
nepopírá respekt k evropskému modernímu sochařství, zejména k dílu italských umělců (Marino 
Marini či Giacomo Manzù) a k odkazu klasické sochařské tradice počínaje uměním starověkých 
soch. V jeho výtvarném jazyce se prolíná ironie, humor a parodie, které uzavírá do pevného rámce 
hieraticky statické figurativnosti. Příkladem je socha Quo vadis? z roku 2013, která technicistním 
materiálem evokuje bytost z jiné planety, svět sci-fi a vizi budoucnosti. Na straně druhé nás vrací 
zpět k dávným kořenům křesťanské kultury a humanistické tradice, kterou čteme v odkazu k legen-
dě o Sv. Krištofovi nesoucím na rámě malého Krista, stejně jako k legendě o Svatém Petrovi a jeho 
slovům „Quo vadis?“, tedy k otázce kterou si tak často klade i člověk dnešní vykořeněné doby. 
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56 RóNA JAROSLAV
(1957)

Slon
1984
olej, plátno
145 × 110,5 cm
sign. PD Róna 84

240 000 Kč
250 000 – 280 000 Kč

prOVeNieNce:

ze sbírky významného českého galeristy a obchodníka s uměním

Jaroslav Róna spoluzakladatel Tvrdohlavých, vyučuje na Akademii výtvarných umění. Je sochař, 
malíř, ilustrátor a v neposlední řadě básník.

Způsob zpracování nápadu volí podle atmo-
sféry. „Záleží, o co ve vizi jde. Pokud záleží 
na typu objektu, vytvořím sochu, ale v případě, 
že chci navodit atmosféru, vznikne obraz,“ popi-
suje Jaroslav Róna, který rád tvoří na cestách. 
„Nejčastěji večer v Itálii nebo na Sicílii si sednu, 
piji víno a kreslím, co mě během dne zaujalo. 
Pak se mi v hlavě vyrojí příběhy,“ nastiňuje s tím, 
že dnešní umělec se nemusí omezovat. „Dokáže 
si vybrat z čehokoliv. I ze zvukového nebo infor-
mačního odpadu vznikne umění,“ domnívá se. 
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57 NIKL PETR
(1960)

Netřesk
2002
olej, plátno
155 × 145 cm
sign. na rubu Petr Nikl 2002, na blindrámu Petr Nikl 2002

na rubu na blindrámu Netřesk

75 000 Kč
100 000 – 120 000 Kč

reprOdUKOVáNO:

katalog výstavy Typický obraz – Galerie Nová síň, Praha, 19. ledna – 15. února 2007, Woxart, 2007

Petr Nikl vystoupil na českou scénu jako malíř a prezentoval svá první díla na studentských výsta-
vách organizovaných od roku 1984 pod názvem Konfrontace. Tehdejší jeho obrazy byly pozna-
menány 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 technikou 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 současné-
ho 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 realizovaný 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.
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58 KOVANDA JIŘí
(1953)

Bez názvu
kombinovaná technika, tuš, tužka, akvarel, karton
45 × 62,5 cm
sign. na rubu Kovanda

pravost potvrzena autorem

25 000 Kč
30 000 – 40 000 Kč

Jiří Kovanda patří dnes k nejznámějším českým konceptu-
álním umělcům a našim nejrespektovanějším osobnostem 
v zahraničí. Na tvůrčí dráhu nastoupil v počátcích 70. let 
akcemi a intervencemi ve veřejném prostoru, na které přizýval 
jen pár diváků. Zajímá jej především jednání jedince v rámci 
společnosti a překonání určité mentální překážky. Mezi nejzná-
mější akce z poslední doby patří Líbání přes sklo v londýnské 
Tate Modern. Nepřehlédnutelný proud Kovandovy tvorby 
představují také úsporné objekty založené na vztahu materi-
álů. Zajímavé je také období přelomu 80. a 90. let, kdy v jeho 
díle převládly malované obrazy, kresby a koláže vymezující 
se k novým postmoderním tezím. Jiří Kovanda svými tvůrčími 
přístupy již řadu let ovlivňuje podobu naší umělecké scény 
a těší se respektu mladších generací umělců. 
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59 KuNC MILAN
(1944)

Auto na nebesích
2008
olej, plátkové zlato, plátno
70 × 95 cm
sign. PD M. Kunc 2008

350 000 Kč
400 000 – 450 000 Kč

Životní běh Milana Kunce je pestrý, stejně jako jeho obrazy. Po okupaci Československa zůstává 
v roce 1968 v Itálii, poté odchází studovat na Akademii v Düsseldorfu, kde se mu dostalo pozvání 
od Josepha Beuyse a stává se jeho žákem (1970). Po odchodu Beuyse z Akademie přechází Kunc 
do ateliéru Gerharda Richtera.

Od roku 1974 Kunc vytváří provokativní malby vycházející ze socialistického realismu a kýče. Tuto 
část tvorby nazývá Trapným realismem. V letech 1978 a 1979 vzniká „ost-pop“, kde umělec použí-
vá a kombinuje atributy propagandy socialismu a symboly západního konzumu a reklamy. Tato 
etapa vrcholí performancí (a sérií fotografií) na Rudém náměstí v Moskvě (1979) v době příprav 
na Olympijské hry.

O rok později se účastní Times Square Show v New yorku, kde vystavují mimo jiné postpopartista 
Kenny Scharf (1958), sochař Tom Otterness (1952), fotografka Cindy Sherman (1954) a také dvě 
vycházející hvězdy Keith Haring (1958–1990) a Jean-Michel Basquiat (1960–1988). V témže roce 
je Kunc pozván k účasti na kolektivní výstavě mapující tehdejší mladé světové umění v muzeu 
v Saint-Etienne společně s umělci, kteří jsou dodnes vidět na umělecké scéně, např. Georg Baselitz 
(1939), Markus Lüpertz (1941), Mimmo Paladino (1948), Sandro Chia (1946), Frank Stella (1936) a Julian 
Schnabel (1951).

Po úspěchu v New yorku Kunc samostatně vystavuje v Los Angeles a stává se pevnou součástí 
expandující East Village scény.

Světoběžník Kunc se po několikaletých pobytech v Římě (1988–1991) a New yorku (1995–1996) znovu 
vrací do Německa, do Kolína nad Rýnem a od roku 2004 začíná žít také v Praze.
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60 BLABOLILOVá MARIE
(1948)

Břízy
2010
akryl, sololit
125 × 90 cm
sign. na rubu Blabolilová, MB 010

35 000 Kč
60 000 – 80 000 Kč

VysTAVeNO:

čelní obraz výstavy Marie Blabolilová – Chůze lesem – zastavení, Topičův salon, 2011

Marie Blabolilová se narodila v březnu 1948 v Praze, kde žije a pracuje. V letech 1967–1973 studovala 
na pražské AVu (Ladislav Čepelák, Jiří John, František Jiroudek, Arnošt Paderlík) a jejími spolužáky 
zde byli například Vladimír Novák, Jiří Sozanský nebo Svatopluk Klimeš. Po škole se orientovala pře-
devším na grafiku, na celé desetiletí prakticky odstoupila od malby a její doménou se stal čárový 
lept. V roce 1984 se začíná vracet zpět k malbě, která u ní postupně od přelomu 80. a 90. let začíná 
převažovat. Její tvorba je od začátku nezávislá, svébytná, charakteristická osobitým, nesentimentál-
ním, přesným, a přece citlivým viděním světa a svéráznými uměleckými přístupy, jako je využití rastru 
a s ním souvisejícího linolea a techniky válečku. 

Jako grafička získala řadu ocenění (2004 – Cena Vladimíra Boudníka 2003, 2003 – Cena poroty 
Bienále drobné grafiky Břeclav, 1998 – Hollar, Festival komorní grafiky, 1988 – Bienále Krakow). 
Její malířská a grafická tvorba je zastoupena v řadě významných veřejných i soukromých sbírek 
(Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění v Liberci, Galerie moderního umění v Roudnici 
nad Labem, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie výtvarného umění Karlovy Vary, Galerie 
výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie Klatovy/Klenová, Janovice nad Úhlavou, Orlická 
galerie v Rychnově nad Kněžnou, Galerie výtvarného umění v Náchodě, National Gallery of Art, 
Washington D.C., uSA, Galerie Iskander Washington).
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61 KROČA ANTONíN
(1947)

Bez názvu
olej, překližka
139 × 107,5 cm
sign. PD Kroča

30 000 Kč
60 000 – 80 000 Kč

prOVeNieNce:

ze sbírky významného českého galeristy a obchodníka s uměním

Antonín Kroča studoval v letech 1963–1967 na Střední uměleckoprůmyslové škole v uherském Hradišti 
(profesoři Karel Hofman, J. Blažek, J. Beran) a poté 1967–1973 na Akademii výtvarných umění v Praze 
(Jiří John a Jan Smetana). Profesor Jan Smetana byl člen Skupiny 42, přítel V. Kramáře, malíř dobře 
obeznámený s moderním francouzským uměním ze svých pobytů v Paříži. Volná atmosféra konce 
šedesátých let i liberální prostředí, které se podařilo na Akademii udržet ještě krátce po okupaci roku 
1968, umožnily A. Kročovi autonomní vývoj vlastní malby směrem k expresivní figuraci.

Motivy, typické i pro pozdější tvorbu, čerpal Antonín Kroča z prostředí hospod (Hráči karet, 1973, 
Hospoda 1976), venkovských interiérů (V kuchyni 1977, Velikonoce, 1982) a situací (Řezník 1975, Tetka 
honí kury 1983, Stříhání ovce, 1983, Malá zabijačka 1989). Vedle maleb vznikaly také četné figurální 
kresby a řada aktů v dynamických pózách zachycených uhlem.

Již koncem sedmdesátých let se Kročův rukopis uvolňuje směrem ke gestické malbě a výraznější 
barevnosti (Maska 1978). V pozdějších dílech jej abstraktní podněty (Hlasy 1955) nebo stále volnější 
nakládání s přírodními motivy (Žitné pole 1988, série Potoků) dovedou až k abstraktní expresivní 
malbě, kde dominantní úlohu přebírá barva a energické tahy štětce nebo malířských špachtlí.

Následuje série strukturálních maleb vytvořených částečně litím syntetických barev na dřevotřís-
kové desky (Léto, Hráči). Stejnou technikou vznikla i rozměrná kompozice Drama (1991) pro foyer 
Beskydského divadla v Novém Jičíně.
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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

62 PASTRňáK PETR
(1962)

Potopa
2009
akryl, olej, plátno
105 × 160 cm
sign. na rubu Pastrňák 2009

na rubu název autorem

90 000 Kč
130 000 – 160 000 Kč

Petr Pastrňák patří mezi zásadní osobnosti našich 
současníků. Jeho s nezvyklou lehkostí provede-
né malby jsou nabity energií a přes viditelnou 
expresivitu projevu působí i velmi meditativ-
ně. Nabízený obraz patří mezi nejsilnější díla 
Pastrňákovy tvorby, byl vystaven na autorově 
samostatné výstavě v Galerii Václava Špály 
v Praze v roce 2011 a je publikován v autorově 
monografii. Geniálně zvolená barevnost a leh-
kost pulzující malby dokladuje nejen autorovu 
virtuozitu, ale i jeho vztah a respekt ke kráse 
i moci přírody. Jedná se skutečně o výjimečný 
obraz jednoho z našich nejvýznamnějších sou-
časných malířů.
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63 PíSAŘíK PETR
(1968)

Bez názvu
2009
email, asambláž, korálky, flitry, plátno
140 × 110 cm
sign. na rubu PISI 09

60 000 Kč
80 000 – 100 000 Kč

Malíř a tvůrce objektů Petr Písařík se naro-
dil 21. listopadu 1968 v Jindřichově Hradci. 
Na pražské Akademii studoval v letech 1987 
až 1994, v porevoluční době v ateliérech 
Milana Knížáka, Stanislava Kolíbala a Aleše 
Veselého. Zejména pobyt v Kolíbalově ateli-
éru měl, a dodnes má, pro Písaříka zásadní 
význam. Na české scéně na sebe výraz-
ně upozornil od počátku 90. let, zprvu 
jako člen někdejší sociálně objektové 
skupiny Pondělí. Písaříkův pražský ateliér 
bývá středobodem společenského zájmu, 
ostatně Písaříkova díla obráží společenský 
designový ruch a reagují na proměnli-
vou a vzrušující vizuálnost globální civili-
zace. Výstupem umělcovy práce jsou jak 
abstraktní či abstrahované obrazové cykly, 
tak kolážovitě strukturované objekty, osobi-
té jsou také jeho výstavní instalace.
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64 MATOuŠEK FRANTIŠEK
(1967)

Holešovice – Pohled z okna
2008
akryl, džínovina
145 × 80 cm
sign. na rubu Matoušek. 08

na rubu název autorem: Holešovice – Pohled z okna (9. 3. 08 v 16h)

39 000 Kč
50 000 – 60 000 Kč

prOVeNieNce:

významná sbírka moderního umění, Praha

František Matoušek se narodil 26. října 1967 
v Boskovicích. Na českou výtvarnou scénu 
vstoupil v polovině 90. let, ještě coby frekven-
tant pražské Akademie výtvarných umění, 
kterou studoval v letech 1993–1999. Jestliže 
v prvních fázích své tvorby kladl důraz na tra-
diční realistický malovaný obraz, který propo-
joval sociální aspekty s estetickou „odvahou“ 

ke krásným věcem, později se prosadil pracemi, které využívaly džínovinu. Ta se stala jeho poznáva-
cím znamením. První džínoviny přinesly popové stars západního i českého světa a květiny, postupně 
přibyly do umělcova rejstříku také portréty, krajiny, městské prostředí, zejména z milovaného New 
yorku, a také výjevy z vlastního rodinného života, naplněné introvertním úžasem z bezprostřednosti 
vnímání vlastního života a z jeho komunikační a citové intenzity.
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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

65 GERBOC MARTIN
(1971)

Joy Division (2)
2009
kombinovaná technika, koláž, kresba, plátno
150 × 200 cm
sign. na rubu IV.-V. 2009 Martin Gerboc

na rub na blindrámu popis autorem

190 000 Kč
250 000 – 300 000 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 zvěr-
stva, která jsou však posunutá do jiného kontextu než dříve u Goyi. V současné době jsou tyto sado-
masochistické 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 cyničtější než s nimi pracovat.“
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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

66 PETRBOK JIŘí
(1962)

Děvče (z cyklu Modrá)
1999
akryl, plátno
260 × 120 cm
sign. na rubu na blindrámu Petrbok 1999

190 000 Kč
250 000 – 280 000 Kč
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Jiří Petrbok je mimořádnou osobností současné české malby. Jeho malířství je silně obrazotvorné, propoju-
jící imaginaci s viděnými formami. Autor suverénní zkratkou deformuje lidské tělo a naplňuje jej rozličnými 
stavy lidské psychicky. Principy narušení, patologických poruch a fobických pocitů zranitelnosti a zmaru 
v divákovi vzbuzují neklid a otázky nad sebou samým. Toto sdělení Petrbok paradoxně „odlehčuje” záři-
vou reflexní barevností, která však ve výsledku působí jako skrytý jed. Typické je pro něj také navozování 
nečekaných situací a propojování tělesných forem do nereálných celků, které Petrbokovy obrazy naplňují 
prvky humoru, ale i tíživé absurdity.
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67 KOVáŘíK JAN
(1980)

OF02
2011–2015
polyesterový laminát, ocelová konstrukce
v. 255 cm
sign. JK 2015

190 000 Kč
250 000 – 300 000 Kč

VysTAVeNO:

Statuofilia, Topičův salon, Praha (2016)
Diamond Galerie, Praha (2015)

pUbLiKOVáNO:

skládačka vydaná k výstavě Statuofilia v Topičově salonu 2016

Jan Kovářík osciluje na hranici abstraktní formy. Vtip svých hravých, poetických objektů zakládá 
na psychologickém působení tvaru a barvy. Kováříkovy sochy jsou většinou nazývány kódovým zna-
čením a číselnou řadou, podobně jako je tomu v případě vědeckých studií, či hudebních záznamů. 
Za zmínku stojí uvést také precizní řemeslné zpracování jeho díla.

Plastika OF 02, je čerstvým monumentálním dílem z autorovy úspěšně se rozrůstající kolekce. Jakoby 
se zrodila z poslední série biomorfních reliéfů, kterými se autor intenzivně poslední dobou zabývá. 
Je možno ji instalovat také venku.

first open 



189



190

Statuofilia. Zní jako nějaká nemoc, úchylka. V případě sochaře Jana Kováříka na tom něco bude. Řecko 
– latinský novotvar, zvolený pro název výstavy, spojuje lásku, neboť filia znamená řecky láska, tedy 
přesně ten druh, vztahující se k druhé osobě, a sochu, neboť statua znamená latinsky socha. A nemoc 
je to mocná, za všechny statuofiliky je na místě připomenout z antické klasické literatury nejznámějšího 
Pygmaliona, od kterého se odvíjí řada příbuzných. To jsou ti, kteří ve vysokém stadiu statuofilie dokázali 
milované sochy vzešlé ze svých rukou oživit. Živoucnost Kováříkových soch prozrazuje pokročilé stadium 
postižení. – Zjednodušeně lze konstatovat: Jan Kovářík je představitelem trojrozměrné abstrakce. Abstrakci 
lze nahlížet jako proces či jako výsledek procesu přechodu mezi smyslovým a racionálním poznáním. 

Jan ve své sochařské práci většinou vychází ze života, uvědomění jeho okamžiků, které, zachyceny 
do slov, vyznívají téměř banálně: Let ptáka, kachna na vodě, rozpuklý květ, dítě na sáňkách, voda tekoucí 
z kohoutku… Především tedy smyslové vjemy. Janovy cesty k jejich podstatě lze do určité chvíle přirov-
nat ke klíčovým momentům z dějin umění, kdy Piet Mondrian abstrahuje skutečnou rozkvetlou jabloň 
za oknem do geometrické kompozice obrazu na plátně. Jan sochou posedlý analyzuje situaci, která 
ho nějakým, většinou nijak fatálním, způsobem zasáhla. u jejího rozkladu na prvočinitele a čistou podsta-
tu ale nekončí. Posléze ji podrobuje sochařské syntéze a její ztělesněné podstatě doslova vdechuje nový 
život. – Jeho sochařské postupy jsou takřka klasické. Vyrábí „postaru“ hliněné formy, pracuje s tradičními 
materiály. Nezavrhuje však ani materiály na bázi syntetiky, tedy „neklasické“ a vnímané spíše jako neu-
šlechtilé. I v případě těchto takzvaně neušlechtilých hmot vždy důsledně usiluje o dokonalý výraz formy. 
Nejde mu však zdaleka o čistou geometrii, a ačkoli vychází z geometricky jasně definovaných objemů, 
výsledkem jsou sochy na hony vzdálené čistým platonským tělesům. I tak je jeho tvarosloví biomorfní spíš 
zdánlivě, z dálky. 

Vtip svých, poeticky hravých objektů nezatěžkává přílišným intelektualizmem, jež hrozí konceptuálním 
přístupům, ale zakládá na psychologickém působení tvaru a barvy. Povrch objektů nenechává v syro-
vém stavu původní materie, ale dál pojednává v struktuře a barvě. Některé v celém jejich plášti ručně 
pomalovává drobounkým dekorem a tato v čistě sochařském kontextu pošetilá činnost se z jiného úhlu 
pohledu blíží takřka ke kontemplaci. Nebo obsesi statuofilika? Promýšlené, smyslné spojení barvy a tvaru 
v případě Kováříkových primárně vizuálních objektů, které začasto svádějí k polaskání, překvapivě zasa-
huje i další smysly. Vedle zrakových a hmatových počitků vyvolává v divákovi téměř gurmánské zážitky. 
A žaludkem prochází láska. Milostnost, živoucnost. Hybatelem tu není Thanatos ani dionýský princip. Jan 
je heretik apollinského ideálu, z něj vychází, avšak propadá vášni, vlastnosti symptomatické pro kacíře. 
Jeho patronem Eros.

Lucie Šiklová
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POST-WAR & CONTEMPORARy ART

68 KVíČALA PETR
(1960)

No. 22, Mopti
2012
akryl, plátno
260 × 120 cm
sign. ze strany Petr Kvíčala PK No. 22 2012 Mopti

na zadní straně autorem PK No. 22 2012 Mopti

240 000 Kč
280 000 – 300 000 Kč

prOVeNieNce:

ze sbírky kurátora výstav moderního umění

Obraz je součástí cyklu Cities (města), který vznikl v letech 2010–2013. 
Město Mopti ležící na Nigeru v Mali autor navštívil v roce 2007, jako 
člen výpravy, která se zabývala architekturou přírodních národů, 
konkrétně kmenů v přilehlé oblasti Dogon. Ve skalních štěrbinách 
uprostřed útesu, procházejícímu ze severu na jih, jsou zachované 
hliněné stavby Pygmejů. Výtvarné formy obrazu jsou modifikovány 
překrývajícími se obrysy staveb, zatímco struktura obrazové plochy 
je rytmizována soustřednými liniemi pravoúhlých tvarů kombinova-
ných s barevnými poli.

first open 



195



196



197

AUKČNÍ řád

1.  Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSuLTING BRNO CZ, 
s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblas-
ti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční 
síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 1. ArT cONsULTiNG brNO cz, s.r.o., 
se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553, která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů:  
9. 6. 2016 ve 18:30 hodin, praha, Topičův salon, Nár. třída 9. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné 
na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě draže-
ných předmětů v kanceláři společnosti 1. ART CONSuLTING BRNO CZ, s.r.o. v Topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.

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

 Za příhozy se přitom považuje:

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

 O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

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

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

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

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

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

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

1.  These auction regulations were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by 
the salesroom 1. ART CONSuLTING BRNO CZ, s.r.o. Auctions organised according to these auction regulations are 
organised according to international customs v relating art trade and are in compliance with the percepts of law 
of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom and with the permission of the 
salesroom also to other persons. By the salesroom the company 1. ArT cONsULTiNG brNO cz, s. r.o., Lerchova 299/7, 
602 00 Brno, IČO 60715 553 is to be understood. The company 1. Art Consulting Brno CZ, spol. s r. o., Lerchova 299/7, 
602 00 Brno, identification number (IČO): 60715553 organises, on request of owners of things offered for public sale, 
an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. praha on june 9, 2016 at 6.30 p. m. These auction 
regulations are compulsory for all the persons participating in the auction, and by participating the persons are 
committing to upholding them. The complete set of auction regulations is available at the exhibition of the offered 
artworks in the office of the company 1. ART CONSuLTING BRNO in Topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.

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

 Individual bids are as follows:

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

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

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

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

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

4. The bidder can participate in this public sale also in absentia provided that:
 –  he/she will prepare a Power of Attorney for the firm 1st Art Consulting Brno to represent him/her in this auction
 – he/she will define things to be auctioned for him/her by the 1st AC company
 – he/she will set up the upper limit of bidding for each item required
 –  basing on a written agreement, the bidder can also participate in the auction by-phone
 
5.  Sold works of art will be handed over to bidder immediately after the payment in the auction hall or on the base of 

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

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