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Nutno objednat minimálně 24 hodin předem na telefonu 603 424 913.
Všechna nabízená umělecká díla byla konzultována se znalci z oboru.
Na požádání mohou být opatřena odbornou expertizou a certifikátem o pravosti díla.
Registrace účastníků aukce začíná 25. 10. 2020, od 12:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Neděle 25. 10. 2020 v 13:30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.
Will take place on June 21, 2020 at 1.30 p.m. in the Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.
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(+420) 603 424 913
e-mail: praha@acb.cz
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MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ:
– podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní
– parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov
– ulice Zborovská a Janáčkovo nábřeží s přilehlými ulicemi (zdarma bez omezení)
– krátkodobá nakládka a vykládka obrazů je možná na chodníku před vchodem do Topičova salonu
– možnost krátkodobého parkování na protější straně Topičova domu
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JMENNÝ  REJSTŘÍK
AUTORPOLOŽKA
A
Alviani Getulio
Anderle Jiří
Antal Eduard
B
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Biasi Alberto
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83
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Chatrný Dalibor
I
Istler Josef
J
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Janoušek Vladimír

7, 9, 111
81
11, 115
118
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149
14, 117
151, 155

Janoušková Věra
52
Jílek Karel
22
Jíra Josef
36–38, 138, 140

Preissig Vojtěch
Procházka Antonín
Procházková Linka
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Kalvoda Alois
Kasalová Jana
Kavan Jan
Kerhart Oldřich
Kiml Václav
Klímová Lucie
Koblasa Jan
Kolář Jiří
Kotík Jan
Kotík Pravoslav
Kratina Radoslav
Kubín Otakar
Kunc Jaromír
Kupka František
Kvíčala Petr
Kyncl František

R
Radimský Václav
Rittstein Michael
Róna Jaroslav
Rossi Horacio Garcia
Rössler Jaroslav
Ruller Tomáš

103, 104
72
66
84, 90
147
76

S
Saudek Kája
Schikaneder Jakub
Slavíček Jan
Smetana Jan
Sopko Jiří
Sutnar Ladislav
Sýkora Zdeněk

136
1
123, 125
65
141
63
152

97
158
105
106
133
107
71
30–34
54, 57, 148
119, 120
56
8, 15
162
10, 12, 116
160
153

L
Lamr Aleš
Lehoučka Josef
Lhoták Kamil
Linhart Kamil

64
132
129, 130
39

M
Malich Karel
Malý František
Mančuška Ján
Marešová Milada
Matal Bohumír
Merta Jan
Merta Vladimír
Mirvald Vladislav
Mohr Manfred
Multrus Josef

55, 79
121
93
40
46, 146
75
157
154
85
99

N
Načeradský Jiří
Nejedlý Otakar
Němec Rudolf
Nemes Endre
Nepraš Karel
Nowak Willi

139, 142
96
44
78
150
20

O
Obrovský Jakub
Ovčáček Eduard

4
47, 70

Š
Šafařík Jan
Šíma Josef
Šimon Tavík František
Šimotová Adriena
Špála Václav
Švec Otaka

95
21
19

100
25–29
6
50
113
5

T
Tadama Fokko / TadamaGroeneveld Thamine
80
Tichý František 17, 109, 110, 114
Toyen (Marie Čermínová)
13
Trampota Jan
108
Typlt Lubomír
73
U
Ullrich Wolfram

92

V
Váchal Josef
Valter Karel
Vobecký František
Vohrabal Josef
Vožniak Jaroslav
Vyleťal Josef

2, 3
43
122
45
69
145

W
Wiesner Richard
Wilding Ludwig

124
88

51, 144
126–128
53

P
Paur Jaroslav
131
Piepenhagen – Mohr Charlotte94
Preclík Vladimír
61

Z
Zoubek Olbram 48, 49, 134, 135
Zykmund Václav
23, 67, 112
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PROGRAM AUKCE
EXKLUZIVNÍ VÝBĚR
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EXKLUZIVNÍ
VÝBĚR
VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ

1

SCHIKANEDER JAKUB
(1855–1924)

Hráči karet
olej, plátno
117,5 × 95 cm
sign. PD J Schikaneder

Mistrovská ukázka
malířství 19. století

1 650 000 Kč
odborná expertiza prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
PROVENIENCE
soukromá sbírka Praha
Předložený obraz, malba olejem na jemném francouzském plátně, zobrazující dvojici hráčů karet,
značený vpravo dole JSchikaneder, je dílem českého malíře Jakuba Schikanedera.
Jedná se o zásadní článek českého malířství
19. století na cestě k realismu. Malba shrnuje
výsledky, které v tomto vývojovém pohybu znamenala díla Josefa Navrátila (psychologie postav
a situaci z každodenního života liberalizující
se měšťanské společnosti) a tvorba Karla Purkyně
(výrazem hutné malby, která ve svém moderním
úsilí byla opřena o tradici Karla Škréty).
Dobu vzniku tohoto díla je třeba situovat do doby,
kdy Otakar Hostinský soustavně o realismu psal,
to znamená především osmdesátá léta. Zdá se,
že obraz svým rozměrem byl zamýšlen jako programové dílo, jehož úlohu pak převzala Vražda
v domě 1890–1891. Není ovšem vyloučeno,
že obrazy Vražda v domě a Hráči karet vznikly
současně, a že při volbě námětu hráčů karet,
Schikaneder mohl být informován (což patřilo
k základním principům jeho práce) o nových
obrazech stejného námětu Paula Cézanna. V každém případě dílo představuje významnou stopu
českého malířství na cestě k realismu a specificky
české jeho pojetí.
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2

VÁCHAL JOSEF (1884–1969)
Přímořská krajina
(Hrady korzárů)
1913–1915
olej, lepenka
50,5 × 70 cm
sign. LD Váchal
380 000 Kč
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odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
VYSTAVENO
Klasikové 19. století, SVU Mánes, Galerie Diamant,
5. 4. – 27. 5. 2012
PUBLIKOVÁNO
Klasikové 19. století, Obrazy ze sbírky Karlštejnské
a. s., Praha, 2012, s. 106
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Posuzovaný obraz „Přímořská krajina (Hrady
korzárů)“ je autentickou, secesně-symbolistní,
na trhu ojedinělou prací Josefa Váchala, autora
představujícího nevídaný zjev v českém výtvarném umění. Jeho obvyklé kategorie překračoval neopakovatelným charakterem tvorby, až
zarážející všestranností, enormním pracovním
nasazením a totálním solitérstvím. „Duch jeho
potácel se vždy mimo cest obvyklých,“ napsal
sám o sobě v předmluvě k autobiografii Josef
Váchal, vypjatý individualista a heretik v životě,
myšlení, náboženském hledání i umělecké tvorbě. Byl nejenom osobitým malířem, ilustrátorem,
sochařem, řezbářem, fotografem, autorem vlastních písem, mistrem barevného dřevorytu, spisovatelem, ale i tvůrcem originálních autorských
knih, jejichž náklad se počítá pouze v několika
kusech. Stál mimo umělecké směry, jeho nezaměnitelný projev je provázen silným nábojem
expresivity a jedinečným rukopisem. Je plný
mystiky, symboliky, tajů a rébusů, ale zároveň
i tvrdé reality a její kritiky, zabývá se pozemským
i nadpozemským životem.
Východiskem jeho díla byla symbolistní touha po
absolutnu a pojetí umění jako moderní alternativy
náboženství. Symbolismus čerpající mimo jiné
z odkazu středověké magie, mysticismu a spiritismu, mu byl vlastní po celý život, stejně jako
nebývalá péče o pojetí vlastních autorských knih,
jež ideálně naplňují termín „Gesamtkunstwerk“.
Texty, ilustrace, dřevoryty, řezaná nebo i odlévaná písma, tisk na ručním lisu a finálně vazba
vzniklého kodexu v pár kusech, si vyžádaly i tisíce
hodin. Tak vznikají bibliofilie s ojedinělou jednotou
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literární a výtvarné koncepce poznamenané autorovou geniální, zběsilou imaginací.
Josef Váchal se narodil roku 1884 v Milavčích
u Domažlic jako nemanželský syn Anny Váchalové
a podučitele Josefa Šimona Aleše „Lyžce“. Otec
– svobodomyslný učitel, si jeho matku nikdy
nevzal, přestože byl k tomu vlastní rodinou
nabádán. Pocity nejistoty, noční děsy a absence
rodičovského citu během raných let strávených
v Písku u otcových rodičů se vryly nesmazatelně
do chlapcovy duše, obdařené smyslem pro fantazii a sklony k utváření vlastního světa. Pilným
kreslířem byl již od svých sedmi let. Další jeho
trvalou zálibou se stala četba. Zájem o knihy
posílilo vyučení se knihařskému řemeslu v Praze
(1898–1902). V tomto počátečním období píše,
kreslí, začíná se věnovat teosofii, okultismu, esoterii, má přímý kontakt s uměním, seznamuje
se s osobnostmi z Theosofické společnosti jako
byli např. sochař Ladislav Šaloun, mystik Karel
Weinfurter, rentgenolog Dr. Karel Amerling, dále
osobnostmi literárními – Jaroslavem Vrchlickým,
později též Jakubem Demlem nebo vydavatelem
Josefem Florianem.
V roce 1904 odešel z Prahy do Bělé pod
Bezdězem, kde prošel duchovním uvědoměním
a rozhodl se plně věnovat umění. V září toho roku
pak na doporučení svého strýce Mikoláše Alše
nastoupil na soukromou uměleckou školu Aloise
Kalvody. Po půl roce přešel do soukromé malířské
školy Rudolfa Béma, kde studoval do jara 1906.
Tehdy si na rohu Nerudovy a Třebízského ulice
na Vinohradech pronajal vlastní ateliér, kde kromě

kreslířské a dřevorytecké práce začal vytvářet
své první olejomalby. Ve svém dalším ateliéru
v Kladské ulici si pak sestavil vlastní tiskařský lis
na dřevoryty.
Roku 1910 patřil k hlavním iniciátorům vzniku
uměleckého sdružení Sursum. Toto sdružení hlásící se k symbolismu, představovalo novou širší
platformu pro okruh autorů zčásti sdružených
původně kolem katolické revue Meditace. Mezi
jeho zakládajícími členy byli Emil Pacovský, Jan
Konůpek, František Kobliha, k nimž se později přidali Jan Zrzavý, Rudolf Adámek či Adolf Gärtner.
Sursum dávalo prostor nejrůznějším projevům
výtvarného přehodnocování nejen křesťanského
mysticismu, ale i teosofie, okultismu a magie.
Váchal měl ze všech členů Sursa k ilustraci a ke
knize jako takové nejblíže. Byl schopen samostatně tisknout nejen ilustrace, ale i texty knih, které
sám psal. Bibliofilie realizoval jen v několika exem-

plářích a původní štočky se sazbou a ilustracemi
zničil.
Za stejně sběratelsky raritní jako tyto bibliofilské
tisky lze považovat autorovy obrazy. Olejomaleb
od Josefa Váchala neexistuje mnoho. Proto je
i posuzovaný obraz „Přímořská krajina (Hrady
korzárů)“ velmi cenným objevem. V roce 1915, kdy
toto dílo vzniká, dovršuje umělec před odchodem
na frontu nejoriginálnější etapu své tvorby. Sám
výslovně upozorňoval na obrazy „Břízy“, „Sen
o mém snu“ a „Hrady korzárů“, jichž si vážil. Právě
s posledně uvedeným, nacházejícím se ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, těsně motivicky i stylově souvisí posuzovaná práce.
Korzáři neboli kaperové či privatýři byli nájezdníci napadající obchodní lodi a kolonie protivníka,
ovšem nikoli na základě finanční motivace jako
piráti, ale jako výraz vlastenectví. Korzárství vzniklo v šestnáctém století a oficiálně bylo zakázáno
Pařížskou deklarací o námořním právu, která byla
přijata roku 1856 na mírovém kongresu v Paříži po
krymské válce. Romantika korzárských výprav za
kořistí a majetkem, zdobící nejednu dobrodružnou
knihu, musela Josefa Váchala fascinovat. Roku
1913 zpracoval toto téma v barevném dřevorytu
a následně ho rozvedl ve dvou obrazech.
Kromě neotřelého motivu vyniká posuzovaný
obraz „Přímořská krajina (Hrady korzárů)“ typickým secesně-dekorativním rukopisem, který, stejně jako bravurně rozehraný kolorit, krásně souzní
s principy, jež Josef Váchal uplatňoval ve své
grafické práci.
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3

VÁCHAL JOSEF
(1884–1969)

Rajská zahrada
1912
barevný dřevoryt č. t. 8
24,5 × 30 cm
sign. PD J. Váchal, 1912 J. Váchal v tisku
65 000 Kč
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4

OBROVSKÝ JAKUB
(1882–1949)

Dvě dívky nad zátokou
1909
olej, plátno
110 × 127,5 cm
sign. LD J. Obrovský 1909
260 000 Kč
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5

ŠVEC OTAKAR (1892–1955)
Sluneční paprsek
(Motocyklista)
bronzová plastika, kamenný podstavec
v. 25 cm
sign. zepředu na plintě O. Švec
120 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „Sluneční paprsek (Motocyklista)“
je ikonickou, vrcholnou, futuristicky laděnou prací
Otakara Švece, významného českého sochaře dvacátého století, ústředního představitele
sociálního civilismu dvacátých let, vystavujícího na mezinárodních uměleckých přehlídkách,
nástupce Jana Štursy na Akademii výtvarného
umění a také autora, jemuž se bohužel stala osudnou realizace pomníku J. V. Stalina na pražské
Letné.
V roce 1949 byl Švec stejně jako dalších čtyřiapadesát sochařů nucen přihlásit se do soutěže na vytvoření pomníku bolševického vůdce
SSSR, J. V. Stalina – žádný z nich tehdy nesměl
konkurs odmítnout. Švec se domníval, že navrhl
naprosto nerealizovatelný monumentální projekt,
který nemůže být komisí zvolen (traduje se, že
ho vytvořil po dvou lahvích vodky). Na rozdíl od
ostatních, kteří řešili ztvárnění samotného sovětského vůdce, navrhl sousoší hned devíti postav
v čele se Stalinem. K jeho vlastnímu překvapení v soutěži zvítězil. Na pomníku pak v letech
1950–1955 pracoval společně s architekty Jiřím
Štursou (synovcem Jana Štursy) a jeho manželkou Vlastou, kteří projektovali podstavec a umístění monumentu v exteriéru. Odhalení monstrózního železobetonového díla (1. 5. 1955) se však
sochař nedočkal. Necelý měsíc před tím spáchal
sebevraždu, rok poté, co si vzala život jeho žena.
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Stalinova socha na Letné nevydržela dlouho.
V roce 1962 byla stržena.
Doslova futuristická socha jezdce na motocyklu, nazvaná podle dobové značky těchto strojů
„Sunbeam“ („Sluneční paprsek“), realizovaná
v malé, střední a velké verzi (velká má výšku
114 cm a délku 226 cm), skvěle dokládá Švecovo
sochařské mistrovství a současně demonstruje
dobové opojení civilizačním progresem a technikou. Fenomény moderní doby, mezi něž nepochybně patřil motorismus a sport, byly pro sociální
civilismus v českém sochařství velkým tématem.
Otakar Švec se zhostil plastického ztvárnění
dynamického pohybu závodního jezdce na svém
stroji naprosto bravurně – čerpaje z vlastní zkušenosti vášnivého motocyklisty a prvotřídních
sochařských schopností, dokázal vynikajícím způsobem zvládnout těsné propojení figury se strojem, maximálně sklopeném při jízdě do zatáčky.
Otakar Švec vytvořil v plastice „Sluneční paprsek
(Motocyklista)“ neobyčejné dílo sochařsky úhrné
formy a ultramoderního obsahu, jež bylo po zásluze oceněno jak na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži (1925), kde bylo ve velké verzi
prezentováno, tak také samotným Janem Štursou,
který ho vyzdvihl jako příklad dosažení maximálního sochařského výsledku při tak nezvyklém
námětu.

6

ŠIMON TAVÍK
FRANTIŠEK (1877–1942)
Indické dívky – Ceylon
1931
olej, plátno
82 × 65 cm
sign. PD T. F. Šimon 1931, na rubu T. F. Šimon 1931

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
REPRODUKOVÁNO
Pavel Šmidrkal (ed.), Tavík František Šimon
zblízka, Nová tiskárna Pelhřimov, 2020

190 000 Kč

Obraz „Indické dívky – Ceylon“ je Šimonovým
okouzlujícím dílem prodchnutým tajemným kouzlem exotiky, smyslnosti a dívčí grácie. Představuje
jednu z autorových „vzpomínek“ na cestu kolem
světa, kterou podnikl v letech 1926–27 a slovem
a ilustracemi zdokumentoval v knize vydané
roku 1928 v nakladatelství J. Otty v Praze (T. F.
Šimon, „Listy z cesty kolem světa“). Cestu nastoupil v srpnu 1926. Vzal si s sebou vše potřebné,
aby mohl psát, kreslit a malovat. Navštívil New
York, Cleveland, Detroit, Chicago, Pittsburgh, San
Francisco, ostrov Honolulu, Japonsko, Singapur,
Indii a Cejlon (Srí Lanku). Příliv jedinečných dojmů
rychle vstřebala jeho tvorba. Zásoba kresebných
a malířských skic posloužila jako východisko
pro později vzniklé obrazy i grafiku. Ve fascinaci
dosud nepoznanou skutečností pak vytvořil díla
mimořádné účinnosti, k nimž patří i posuzované
plátno.
V jednom z listů T. F. Šimon napsal, že představy hýčkané od mládí se uskutečňují na Cejlonu,
ostrově rajské přírody a krásných lidí, v „pohádkovém světě, jenž jímá mysl i zraky“. Vrcholem
orientální, exotické nádhery, vzbuzující iluzi „Tisíce
a jedné noci“, byl pro autora zájezd do posvátného města Kandy, kde se nachází chrám Delada
Maligawa neboli chrám Buddhova zubu, který je
nejdůležitější buddhistickou svatyní na Srí Lance.
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Tento zážitek popsal slovy: „Vstupuji po všelikých
schodištích do chrámu, prodírám se zástupy lidí,
vcházím stinnými loubími a chodbami do svatyně,
a osměluji se vmísiti se mezi věřící, kteří tu stojí
před různými oltáříky a modlí se u svých podivných bůžků, jimž snědé dívky přinášejí na plochých ošatečkách nebo miskách vonné, čerstvé
květy jasmínu a sypou je na stůl oltářní, jiní
posedávají v malebných skupinách, zejména ženy
s dětmi, na prazích a ve výklencích chrámových.
Tento velkolepý dojem a férický obraz buddhistického chrámu, naplněného nahotou a barevnou
nádherou lidí, vyzdobeného zlacenými a suříkově
červenými sloupy, s oltáři ze zlata a stříbra, drahokamy posázenými, (…), zůstane mi nezapomenutelným. (…) Jaký nevídaný svět, jaká nádhera
až přeludná jeví se tu mým očím, co tvarů, barev,
světelných kombinací mohu zde sledovati, jaké
to hody a slavnostní představení pro zraky malíře, jaké sugestivní zážitky, jež fascinují a přímo
burcují k malování!“ (T. F. Š., V Columbu, v únoru
1927)
V posuzovaném díle ztvárnil T. F. Šimon naprosto
brilantně tuto exotickou a úchvatnou přehlídku,
v níž se oslava náboženského svátku pojí s třpytem zlata a barevnou nádherou látek, do nichž
dívky halí svá ztepilá těla.
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DER STURM


HERTWARTH WALDEN A NELL WALDEN

V nabídce naší aukční síně se zcela mimořádně sešla 2 významná díla Emila Filly a Otakara Kubína, která
byla vystavena ve světoznámé galerii Der Sturm v době, kdy byla konfrontována s vrcholnými díly světových umělců (tedy v letech 1912–1914).
Der Sturm jako první na světě začal vydávat v Berlíně týdenní a později půlměsíční Zeitschrift des
Expressionism (1910–1932). V roce 1912 vznikla legendární Sturm-Galerie, svého času nejprogresivnější
světová galerie. Vystavovala především Expresionismus, Futurismus a Kubismus. V roce 1913 uspořádala
1. německý podzimní salon. Spolupracovala se skupinami Die Brucke a Bleu Reiter. Vystavovala umělce
jako Edvard Munch, Georges Braque, Pablo Picasso, Robert Delaunay, Gino Severini, Jean Arp, Paul Klee,
Alex Archipenko, Oskar Kokoschka, Marc Chagall, Wassilly Kandinsky …
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FILLA EMIL (1882–1953)
Kávový servis
(Zátiší s koflíkem)
1912
olej, plátno
27 × 18 cm
sign. LD monogram E. F.
na rubu razítko Eduard Steidl Praha
6 500 000 Kč
samostatná dražba obrazu, aukční poplatek
vydražiteli bude účtovan ve výši 5%
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
původně sbírka Nell Waldenové (1887–1975),
švédsko-švýcarské malířky, hudebnice,
spisovatelky a sběratelky, jež byla v letech
1912–1924 druhou ženou Herwartha
Waldena, majitele slavné avantgardní galerie
a nakladatelství Der Sturm v Berlíně
VYSTAVENO
DER STURM. Achtzehnte Ausstellung Skupina /
Prag. Emil Filla / Vincenc Benes / A. Prochazka
/ Otto Gutfreund / Gocar / Janak. Leitung:
Herwarth Walden, Berlin, 1913, č. k. 38
REPRODUKOVÁNO
Umělecký měsíčník č. 2, 1912/1913, str. 130
František Venera – Dílo Emila Filly, vyd. Václav
Jelínek a František Venera, Brno 1936, obr. 15
(celostránkově)
DER STURM. Achtzehnte Ausstellung Skupina /
Prag. Emil Filla / Vincenc Benes / A. Prochazka
/ Otto Gutfreund / Gocar / Janak. Leitung:
Herwarth Walden, Berlin, 1913
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Klenot českého kubismu.
Jedná se o jeden z nejdůležitějších obrazů, první
známý, čistě kubistický obraz Emila Filly a zřejmě
i v českých zemích, kdy E. Filla přešel kuboexpresionistickou vývojovou etapu a začal malovat
ryze kubisticky. Doposud neznámý obraz o němž
odborníci věděli pouze z dochovaných čb fotografií.
Vincenc Kramář, Venera Emil Filla, 1936:
„Věnujeme-li nyní pozornost přehledu pozdější
Fillovy tvorby, vidíme především, že k plně rozvinuté tvorbě kubistické, tj. k samostatné konstrukci věcí a tím i k dokonale svéprávnému obrazu,
dospěl malíř až někdy v pozdních měsících roku
1912.“ (str. 74)
Je dále významné, že zcela obdobně jako Picasso,
počínajíc rokem 1910 maluje Filla ve zřejmé reakci proti starší monumentální komposici v malém
formátu. Nejdeť už o krásné naplnění plochy,
ale o skutečnou tvorbu, a tu stačí konstrukce jediné věci k zformování mocných zážitků skutečnosti, které přinesl kubismus. Každý takový obrázek
je pro sebe mikroskopem.
Tyto obrázky jsou také nebývale zhuštěny a jsou
malovány neobyčejně svěže (XV). Barva tu opět
oživuje, ale ovšem v zcela jiné podstatě než
dosud. Je udavatelem látkovosti, která nyní doplňuje získanou čistou plastickoprostorovou konstrukci. (str. 76)
M. Lamač, Od Muncha ke kubismu: „… Tato konstrukce se uplatňuje zřetelněji v dalších dvou
obrazech ještě z roku 1912, v Zátiší s koflíkem
a Rybě na talíři. Lineární prvku tu tvoří výraznou,
převážně ortogonální strukturu, silně abstrahující
zvolené objekty, z nichž se dá věcně identifikovat
jen několik fragmentů. Ani tyto obrazy neznáme
dnes v originále, a je nutné tedy počítat s tím,
že černobílá redukce dochovaných fotografií
možná zabraňuje poznání některých podstatných
vlastností děl, která ve Fillově vývoji mají mimořádnou závažnost.“ (str. 347)
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Posuzovaný obraz „Kávový servis (Zátiší s koflíkem)“ je autentickým, exkluzivním, na uměleckém
trhu naprosto nevídaným hermeticky kubistickým
dílem Emila Filly, malíře, sochaře, grafika, teoretika i organizátora, legendární postavy české
avantgardy, autora, bez něhož by naše umění
mělo zcela jinou tvář – bylo by poznatelně chudší.
Mnohostranná aktivita Emila Filly podněcovala
různými způsoby celou generaci. Jeho suverénní všestrannost i jisté autoritářství vyvolávaly
od počátku respekt jak u umělců jeho okruhu,
které podněcoval k vyšším výkonům, tak u širší
veřejnosti sledující osudy české kultury. Bez tvůrčího přínosu Emila Filly by české umění nedosáhlo
světovosti, jakou se může pyšnit přinejmenším
v období před první světovou válkou.
Zásadní událostí v dějinách českého moderního umění se stal již autorův podíl na výstavách
skupiny Osma v letech 1907 a 1908. Pro utváření
jeho tehdejšího tvůrčího profilu byla rozhodující
pražská výstava norského malíře Edvarda Muncha
(1905). Od roku 1911 se Fillův zájem o moderní
evropské umění soustředil především na Paříž.
Spolu s dalšími českými umělci rozpoznal převratný význam Picassova a Braquova kubismu.
Filla se stal spolu s Ottou Gutfreundem umělcem,
který dokázal kongeniálně rozvinout poetiku
kubismu v dílech jeho analytické i syntetické
fáze. Na uplatnění kubismu ve vývoji českého
moderního umění se podílel i organizačně. Byl
zakládajícím členem Skupiny výtvarných umělců
a redaktorem Uměleckého měsíčníku. V letech
1914–1920 žil v exilu v Holandsku, kde se stal
uznávanou osobností mezinárodní umělecké
avantgardy. Na dobovém kulturním dění se podílel
i politicky účastí v českém zahraničním odboji.
Studoval holandské malířství sedmnáctého století a zhodnocoval poetiku kubismu v řadě svých
zátiší. Po návratu do Prahy znovu vstoupil do SVU
Mánes a ve dvacátých a třicátých letech se stal
jedním z jeho stěžejních představitelů. V malířském, kresebném, grafickém a sochařském díle
zhodnocoval objevy kubismu, které aktualizoval
novými teoretickými studiemi a rozvíjel v mnoha
osobitých modifikacích, kdy syntetický kubistický
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slovník uvolňoval do organičtějších, mnohdy libidózních forem.
Nového expresivního výrazu, zdůrazněného
tvarovými deformacemi, dosáhla Fillova tvorba
od poloviny třicátých let, v souvislosti s reakcí
na ohrožení evropské kultury německým nacismem. Do osudového boje s jeho projevy se Filla
dostal jako vězeň německých koncentračních
táborů v letech 1939–1945. Po přetrpěných útrapách a roční rekonvalescenci se vrátil k malířskému stojanu a s novým přílivem vitality a tvůrčího
chtění rozvíjel všechny námětové oblasti, které
byl nucen opustit: na jedné straně zátiší – malé
skvosty nádherně provedené v barevné hmotě,
na straně druhé monumentální obrazy na témata
slovenských lidových písní, ale také další figurální
práce, v nichž navázal na přerušenou linii velkého
cyklu třicátých let.
Praha se v prvním desetiletí dvacátého století
stala skutečným centrem kubismu. Roku 1911 byly
postaveny první kubistické domy Josefa Gočára
a Josefa Chochola, vyráběl se kubistický nábytek
v Pražských uměleckých dílnách, které založili

Václav Gočár s Josefem Chocholem a Pavlem
Janákem. Prodávaly se i kubistické dózy, vázy
a sklenice, jež vyrábělo dle návrhů kubistických architektů především družstvo Artěl. Otto
Gutfreund realizuje zásadní dílo českého kuboexpresionismu v sochařství, monumentální plastiku
„Úzkost“. A téhož roku (1911) vzniká jako „secese“
ze Spolku výtvarných umělců Mánes Skupina
výtvarných umělců (členové: E. Filla, V. Beneš,
A. Procházka, V. H. Brunner, J. a K. Čapkové,
J. Gočár, O. Gutfreund, V. Hofman, V. Špála,
J. Chochol, P. Janák, historik umění V. V. Štech
a další umělci), již cele oddaná kubistické myšlence. Na podzim začala Skupina vydávat časopis
Umělecký měsíčník (roku 1914 vytvořil Emil Filla
„Zátiší s uměleckým měsíčníkem“ jako vzpomínku na „zlaté časy“ Skupiny, kdy se na redakčních
stolech či v kavárně Union rodila čísla této revue).
V roce 1912 vkomponovává Emil Filla do obrazu
„Koupání“ v horní části motiv Karlova mostu, a tím
stvrzuje spojení kubistické myšlenky s goticko-barokní tradicí Prahy.
Vyznamenal-li Guillaume Apollinaire Čechy hned
po Španělech, že nejhlouběji vypracovali kubistickou malbu, pak tím v podstatě vzdal hold
Fillovu tvůrčímu úsilí. O této světovosti podává
důkaz například účast členů Skupiny výtvarných umělců na Prvním německém podzimním
salónu (Erster Deutscher Herbstsalon, Der
Sturm, Berlin 1913) spolu s představiteli světové
avantgardy jako R. Delaunayem, M. Chagallem,
M. Ernstem, W. Kandinskym, P. Kleem, F. Légerem,
P. Mondrianem a dalšími. Současně uspořádal
Herwarth Walden Skupině výtvarných umělců
samostatnou výstavu (DER STURM. Achtzehnte
Ausstellung Skupina / Prag. Emil Filla / Vincenc
Benes / A. Prochazka / Otto Gutfreund / Gocar
/ Janak. Leitung: Herwarth Walden, Berlin, 1913).
Právě tam vystavil Emil Filla posuzovaný obraz
„Kávový servis (Zátiší s koflíkem)“, který následně do své sbírky získala galeristova žena Nell
Waldenová.
Posuzovaný obraz „Kávový servis (Zátiší s koflíkem)“, který lze bez nadsázky označit za sběratel-

ský unikát, představuje jedno z prvních děl iniciujících Fillův vrcholný, čistý hermetický (analytický)
kubismus.
Na konci roku 1912 dochází v malířově tvorbě
k pronikavé změně uměleckého názoru. Na místo
rozměrných figurálních obrazů, koncipovaných
jako výraz dramaticky vyhrocených existenciálních konfliktů, volí Filla záměrně zcela komorní
formát, aby právě na něm mohl rozehrát ty nejrafinovanější finesy nahlížení skutečnosti, které
přinesl kubismus. Figuru nahradilo téma, jež mu
mnohem lépe umožňovalo vstupovat do nových
tvarových konstelací, vztahů ploch a otázek budování prostoru: zátiší. To se následně stane celoživotní kapitolou Fillovy umělecké tvorby, v níž
se autor geniálně přihlásí i k domácí umělecké
tradici (J. Navrátil, K. Purkyně) a obecně k české
mentalitě s jejím věcným založením a realistickým
zájmem o svět. Zkoumání konstruktivní stránky
obrazu prohloubí svým originálním stylem, který
čistou plasticko-prostorovou konstrukci obohatí
o senzuální hodnotu zobrazených předmětů.
Posuzovaný obraz „Kávový servis (Zátiší s koflíkem)“ je jedním z prvních příkladů této Fillovy
nové tvůrčí fáze tzv. hermetického či analytického kubismu. Lineární prvky tu tvoří výraznou,
převážně ortogonální strukturu, jež silně abstrahuje ztvárněnou kávovou soupravu. Neobyčejná
malířská svěžest se tu pojí s mimořádně delikátní
barevnou tonalitou, rozšiřující škálu okrů, hnědí
a šedí o jemný koloristický akcent modré a vínové. Vincenc Kramář ho výslovně vyzdvihl jako
významný „udavatel látkovosti“, doplňující konstruktivní aspekt díla. Nedílnou součástí této promyšleně sublimované interpretace reality odlehčující přísně geometrickou konstrukci je velmi
originální motiv lidového ornamentu (a to i v mezinárodním srovnání), jímž se Emil Filla bezesporu
přihlásil ke svým kořenům a národní identitě.
Posuzovaný obraz „Kávový servis (Zátiší s koflíkem)“ – malý klenot českého kubismu – to je
velký uměleckohistorický objev dnešní doby (dílo
bylo až donedávna známo jen z černobílé reprodukce).
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KUBÍN OTAKAR (1883–1969)
Prorok
1912–1914
olej, plátno
88 × 69 cm
sign. LD O. Kubin, na rubu na štítku O. Kubin
na rubu na štítku přípis autorem: Chez Otto Klein
St. Cloud / 54 Bd de Versailler Nr. 8.
5 500 000 Kč
samostatná dražba obrazu, aukční poplatek
vydražiteli bude účtovan ve výši 5%

Významný
fenomén českého
kuboexpresionismus

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
soukromá sbírka, Francie
Sotheby’s, European Painting, Londýn, Anglie, 11.
6. 2012, pol. 21
VYSTAVENO
Der Sturm, 25. Ausstellung, Otakar Kubin, Ausst.
Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1914, č. k. 20
(„Der Seher“)
REPRODUKOVÁNO
Der Sturm, 25. Ausstellung, Otakar Kubin, Ausst.
Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1914, nestr., č. k. 20
M. Lamač, Osma a Skupina výtvarných umělců,
1907–1917, Odeon, Praha, 1988, s. 473, obr. 535
Expresionismus a české umění 1905–1927,
Národní galerie v Praze, 1994, s. 276, obr. 4
(„Věštec“) – přereprodukováno z katalogu
Kubínovy výstavy v galerii Der Sturm, 1914
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Špičkové kuboexpresionistické dílo Otakara
Kubína je objevem, doposud známým pouze
z reprodukce v katalogu Der Sturm a převzato v publikaci Od Muncha ke kubismu. Obraz
patří k obrazům, dnes v Národní galerii Praha,
Postava I a Postava II. K nim se ve zmíněné publikaci uvádí: Jeho dílo je situováno mezi Čapka
a Zrzavého. … Tenký nános barvy v obou dílech
vrcholí, není však z hlediska techniky tak jednoduchý, jak by se na první pohled zdálo. Kubín
dovede barvu jedinečně nuancovat a zároveň
ji prožehnout vnitřním světlem, které vychází z podkladu. V tom překonal i svého mistra
Kubištu.
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Posuzovaný obraz „Prorok“ je originálním, sběratelsky naprosto raritním, vrcholným kuboexpresivním dílem Otakara Kubína – Coubine, autora,
který patřil k nejvýznamnějším osobnostem
české avantgardy v období před první světovou válkou. Kubín studoval v letech 1900–1904
na Akademii výtvarných umění v Praze, roku
1907 spolu se svými spolužáky založil skupinu Osma. Jeho tvorba prošla pozoruhodným
uměleckým vývojem od neoimpresionismu,
přes goghovskou expresi a neortodoxní kuboexpresionismus. V roce 1912 přesídlil do Paříže.
Jeho tehdejší dílo vzbudilo celosvětově velký
zájem – ve Francii, Německu, Rusku i Holandsku.
V roce 1919 se usadil na jihu Francie. Oblast jižní
Provence, kde prožil více než polovinu svého
života, se stala jeho druhým domovem. Otakar
Kubín – ve francouzském přepisu Othon Coubine
– jako jeden z mála českých výtvarníků dosáhl
uznání i v zahraničí, jako respektovaný příslušník
mezinárodního uměleckého společenství nazývaného Pařížská škola, „École de Paris“. Podobně
jako další avantgardisté se i on po první světové
válce a prodělaných osobních útrapách odvrátil
od uměleckého experimentu a dospěl k osobitému, pastorálnímu stylu vycházejícímu z vlivů
nového klasicismu. Kromě krajin, jež diváka uvádějí do poklidného světa venkovské idyly, prosté,
avšak vznešené provensálské přírody, v níž jako
by se zastavil čas, se zaměřoval také na figurální
náměty, květinová a ovocná zátiší.
Rozhodující úlohu v jeho uměleckém vývoji
přitom hrálo figurální téma. Zpodobení lidské
postavy bylo pro něj – dle jeho vlastních slov –

povznášejícím, přímo posvátným úkolem. Jeho
výtvarné školení probíhalo výhradně u figuralistů:
nejprve sochařská škola v Hořicích, pak přijímací zkouška na Akademii výtvarných umění
u J. V. Myslbeka a studium malířství u V. Hynaise
a H. Schwaigera. V tématu lidské figury se
odehrávala i proměna jeho výtvarného stylu
z kubo-expresionismu ke klasicismu: je zajímavé,
že hieratičnost a statičnost tohoto námětu byla
hybným motorem, který autora podněcoval k hledání formálních složek výrazu odpovídajících jeho
duševnímu založení a lidskému temperamentu.
Posuzovaný obraz „Prorok“ lze bez nadsázky
označit za jeden z velkých uměleckohistorických
objevů poslední doby. Když o Kubínově kuboexpresivní fázi, která autora v našich očích vynesla na roveň Pabla Picassa, Georgese Braqua,
Paula Cézanna či německých autorů skupiny
Die Brücke, psal Miroslav Lamač, zmiňoval názvy
a několika nekvalitními reprodukcemi obrazy,
jež autor před první světovou válkou vystavoval
v tehdejších nejprestižnějších galeriích v několika
zemích, a velmi litoval, že „ani jeden z citovaných obrazů (…) [v reálu ]neznáme“ (in: Osma
a Skupina výtvarných umělců, 1907–1917, Odeon,
Praha, 1988). Jedním z pláten, které takto přereprodukoval ze vzácného katalogu Kubínovy
samostatné výstavy v galerii Der Sturm v Berlíně
roku 1914, je právě posuzované dílo.
Obraz „Prorok“ je bravurním příkladem autorova stylu let 1912–1914, jež představuje jednu
ze závěrečných fází významného fenoménu
českého kuboexpresionismu. Otakar Kubín
se ve svých geometrizovaných zátiších a především v „postavách z říše krystalinických drúz“
nestal napodobitelem Pabla Picassa či George
Braqua, jako snad někteří „přistěhovalci z východu“, nýbrž nalezl svůj naprosto osobitý výraz
v duchu svého výtvarného cítění a lidského temperamentu.
Na svou dobu mimořádná byla sama o sobě
Kubínova předválečná výstavní aktivita ve světových metropolích. Malířovi kolegové vystavo-
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jícímu geometrickému zjednodušení. Autor vyšel
z kompoziční geometrické podkresby, v čemž
mu byl velkým vzorem přístup Kubištův, a uplatnil velmi radikální „osekání“ tvarů, jež podtrhlo
primitivizující výraz figury. Kompozičně je postava vepsána do trojúhelníku či přímo jakéhosi
krystalu, malována lazurní, avšak graficky velmi
bohatou štětcovou fakturou. Svou monumentální prostotou působí téměř jako socha tesaná
do kamene, vystupuje z kontrastně laděného
pozadí jako tajemný kultovní menhir. Obraz
se blíží krystalu vyzařujícímu barevné světlo –
na tomto účinu má hlavní podíl lazurní kladení
barvy na bílou podkladovou vrstvu, která prosvítá a obohacuje tak pigment maximem světla.
Tuto kontrastní barevnost prožehnutou vnitřním
světlem označil Miroslav Lamač za jeden z nejosobitějších Kubínových rysů: „V tom překonal i (…)
[Bohumila] Kubištu“.
vali ze zahraničí převážně v Německu, ale nikdo
z nich nedosáhl samostatné přehlídky, jako
Kubín. Tomu Herwarth Walden nejenom uspořádal autorskou výstavu, ale jeho díla prezentoval
téměř na všech výstavách své slavné berlínské
galerie (spojené s vydavatelstvím) Der Sturm.
V roce 1913 tam Kubín vystavoval např. s Marcem
Chagallem, v roce 1916 s Oskarem Kokoschkou.
Roku 1913 se dále jako jediný Čech ze své
generace účastnil výstavy proslulého avantgardního sdružení „Kárový spodek“ v Moskvě
– jeho symbolistní kuboexpresivní figury visely
ve společnosti obrazů Burljukových, Falkových,
Lentulovových, Tatlinových a Picassových. Z dalších výstav, na nichž byl zastoupen, musíme
zmínit pařížský Salon Nezávislých (1913), První
německý podzimní salon v Berlíně (1913), stejně
jako na významnou domácí výstavu „Moderní
umění“, uspořádanou SVU Mánes (1914) a sestavenou francouzským kritikem a spisovatelem
Alexandrem Mercereauem v Paříži.
Posuzovaný obraz „Prorok“ je jedním z vrcholů
Kubínova kuboexpresionismu. Zobrazení vysoce
abstrahované mužské figury v polopostavě se tu
podřizuje čistě výtvarným záměrům, a to kubizu-

Název obrazu „Prorok“ svědčí o autorově tehdejším sklo-nu k duchovnosti a mystice v expresionistickém duchu. Nejen, že avantgarda sama
sebe vnímala jako věrozvěsty nového umění, ale
v jejích kruzích se v prvních desetiletích dvacátého století těšily velké oblibě i skutečné prorocké
osobnosti – fanatikové či podivíni, ukazující cesty
do tajemného, „vyššího“ světa. Jestliže Kubín
v obraze „Umírající Hermes“, známém jen z fotografie instalace 43. členské výstavy SVU Mánes
(1913), symbolicky vyjádřil dobovou ztrátu jistot,
posuzované dílo je jeho obsahovým antipodem
- představuje vpravdě expresionistické vyjádření
spirituální energie, soustředěné do postavy zvěstovatele nové budoucnosti.
Strohou kubizující konstrukcí, expresivně laděným obsahem (pojetím díla jako duchovního
výrazu) a mystickou barevností proniká Otakar
Kubín v posuzovaném plátně do tajemství světa.
Sám svůj přístup označil v duchu soudobých teorií jeho malířského kolegy Alberta Gleizese „poutnickou cestou k absolutnu“.
Obrazem „Prorok“ se Otakar Kubín nesmazatelně
zapsal do dějin evropské malířské avantgardy.
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FILLA EMIL (1882–1953)
Zátiší s rybou, pohárem
a lahví koňaku
1927
kresba tuší
23 × 40 cm
sign. UD Emil Filla 27.
120 000 Kč

Mimořádná koloristická
virtuozita
Druhá polovina dvacátých let byla ve Fillově
tvorbě neobyčejně plodná a vývojově důležitá.
V obrazech tzv. „bílých zátiší“ dospěl k mimiřádné
malířské a koloristické virtuozitě, která si zasluhovala „všechna chválivá adjektiva“ (B. Markalous).
Filla dovedl syntetický kubismus až na pokraj
tzv. „čisté malby“ ve smyslu absolutní malířské
estetizace obrazové plochy.
Posuzované dílo „Zátiší s rybou, pohárem a lahví
koňaku“ je krásnou komorní ukázkou kreslířské
lehkosti Fillovy ruky. Tušová čára je suverénní,
současně křehká i velkorysá. Tím, jak se odvíjí,
modeluje jednotlivé tvary pochutin domovského stolu, převádí je do plošných plánů a spojuje
ve vnitřně provázaný optický celek.
„Zátiší s rybou, pohárem a lahví koňaku“, obsahově odkazující k představě chvíle jako oslavy chuti,
je důkazem Fillovy neobyčejné tvůrčí potence,
která dovedla vytěžit z černo-bílého kontrastu
a neomylně vedené linie maximum výrazové síly.
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KUPKA FRANTIŠEK
(1871–1957)

Okolo bodu – studie
(Autour d’un point –
étude)
1911–1919
kvaš, papír na kartonu
24 × 24,5 cm
sign. PD Kupka, na rubu 2× autorské razítko:
Kupka, Frank Kupka

Na principcu dynamiky
přírodně-kosmických
rytmů

980 000 Kč
samostatná dražba obrazu, aukční poplatek
vydražiteli bude účtovan ve výši 5%
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
REPRODUKOVÁNO
Jean Cassou, Denise Fédit, Kupka, Gouaches
and Pastels, Harry N. Abrams, Publishers,
New York, 1964, obr. příl. 29

Posuzované dílo „Okolo bodu – studie (Autour
d’un point – étude)“ je originální, sběratelsky
vzácnou, vizuálně uhrančivou, matematicko-kosmicky laděnou prací Františka Kupky, jednoho
z nejvýznamnějších představitelů výtvarného
umění dvacátého století, klasika mezinárodní
avantgardy a pionýrské osobnosti nefigurativní malby, geniálního světového malíře, rodáka
z Opočna ve východních Čechách.
Život se s Kupkou nemazlil: už za studií
na Akademii výtvarných umění v Praze a ve
Vídni se musel sám o sebe starat, a když pak
na sklonku devadesátých let devatenáctého století přesídlil natrvalo do Paříže, jeho světový názor
se vyhranil k politickému radikalismu. Svědectvím
tohoto horlivého, angažovaného postoje jsou
cykly Peníze, Mír a Náboženství, které již tehdy
vzbudily pozornost jak v Paříži, tak v Čechách.
Další etapa jeho úspěchů byla spojena s činností
ilustrátorskou. Autorův výtvarný doprovod k Písni
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písní, Erinyím, Lysistratě a Prométheovi mu kromě
respektu odborné veřejnosti a obdivu bibliofilů
přinesl také existenční zajištění. To Kupkovi mimo
jiné umožnilo plně se věnovat výtvarným výzkumům, jež vyústily po roce 1910 v přesvědčení,
že úkolem malířství není popisovat skutečnost,
ale novou skutečnost vytvářet. Ilustruje to dobře
autorův známý výrok, proč malovat stromy,
když lidé mohou vidět mnohem krásnější cestou na výstavu.
V letech 1910–1913 František Kupka souběžně
s Wassily Kandinskym a Robertem Delaunaym
uskutečnil historický průlom od zobrazující malby
k abstrakci. Na Podzimním salónu v Paříži v roce
1912 představil nepředmětné malby „Amorfa –
Teplá chromatika“ a „Amorfa – Dvoubarevná
fuga“, z nichž zejména druhá se stala ikonickým
dílem počátků abstraktního umění.
Roku 1913 v rozhovoru pro New York Times
Kupka vysvětlil, že jej zajímají především morfologické jednotky (tvarové prvky určitého typu),
a jejich vzájemné vztahy. Spojení protichůdných
elementů, jako jsou pravé a zaoblené úhly v jedné
malbě, považuje za destruktivní. Podobné platí
o barvách, které musí být všechny buď v durové, nebo v mollové tónině. Paralelně se studiem
tvarových forem zkoumal izolované působení
barevných a světelných hodnot i vzájemné vazby
elementárních tvarů a spektrálních barev.
Rok 1914 a vypuknutí první světové války nečekaně přetlo dobu šťastných malířských objevů.
Antimilitarista Kupka se rozhodne splnit svou
občanskou povinnost, odchází na bojiště a jako
předseda české kolonie v Paříži se plně angažuje
za vznik budoucího samostatného československého státu. Po válce se vrací ke svým malířským
tématům, jež se rozrůstají do cyklů, inspirovaných
na jedné straně pohybem a tvarem živé hmoty,
na druhé straně směřujících k přísné geometrii.
Zároveň však na sebe bere pedagogický závazek: jako profesor pražské Akademie výtvarných
umění přednáší českým stipendistům přicházejícím do Paříže. Vyústěním Kupkových vztahů
s českým prostředím byla pak velká retrospektivní
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výstava, uspořádaná v roce 1946 v Mánesu, stejně jako autorovo původní, bohužel nerealizované
přání, odkázat československému státu značnou
část svého díla.
Posuzované dílo je jednou z Kupkových malířsky
nádherných kvašových studií souboru „Okolo
bodu“ („Autour d’un point“), rozvinutého ve variační řadě v jedinečný cyklus. Ten jako celek
dokládá jednak Kupkovo tvrdošíjné hledačství
absolutního tvaru výsledného díla, jednak svědčí o mimořádném významu, který autor tomuto
námětu přisuzoval. Finální monumentální obraz,
jenž se dnes nachází v Centre Georges Pompidou
v Paříži (olej, plátno, 194,5 × 200 cm), autorem
datovaný léty 1911–1930, pravděpodobně však
malovaný v letech 1925–1930 a přepracovaný
kolem roku 1934, je dnes považován za jedno
z nejvýznamnějších Kupkových děl.
Do posuzovaného díla vtělil František Kupka
svou fascinaci bodem jako pomyslným útvarem
matematicko-geometrickým a zároveň základním prvkem našich představ makro- i mikrosvěta. Ve své knize „Tvoření v umění výtvarném“
(vyd. SVU Mánes, Praha, 1923) o výrazových
možnostech bodu píše: „Pohlížíme-li na hvězdy rozseté po nočním nebi, opakujeme si velmi
často, že vše, co existuje, je snad jenom souborem
bodů. Ohromný prostor, jenž – jak líčí astronomie
– je zabydlen slunci a družicemi, prstenci, mlhovinami a kometami, to jsou pro naše oči jenom
zářivé body. – A zase pozorujeme-li mikroskopem
jisté malé body, proměňují se našemu zraku v těla
a v článkované mechanismy, jež, jak předpokládáme, jsou složeny z nekonečného množství
molekul a atomů. – Nepociťoval-li člověk od nepamětných dob potřebu spojovati čarami hvězdy
rozseté v kosmickém prostoru? Kolik bodů, tolik
očí, jimiž prostor na nás číhá.“
Zatímco finální obraz má již charakter přísné
geometrie, k níž František Kupka na počátku třicátých let dospěl, posuzovaný kvaš „Okolo bodu“
(„Autour d’un point“) si uchovává nebývalou
výtvarnou svěžest a dynamiku přírodně-kosmických rytmů.
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FOLTÝN FRANTIŠEK
(1891–1976)

Kompozice
1929
olej, plátno
81 × 65 cm
sign. PD Foltýn 1929
na rubu na blindrámu štítek: Foltýn No. 2 1929
1 500 000 Kč
samostatná dražba obrazu, aukční poplatek
vydražiteli bude účtovan ve výši 5%
odborná expertiza PhDr. Jiří Hlušička
VYSTAVENO
Galerie Antonína Procházky, Brno, 2006
František Foltýn: Košice – Paříž – Brno, Moravská
galerie, Brno, Pražákův palác, 16. 11. 2007 – 17. 2.
2008
František Foltýn: Košice – Paříž – Brno, Galerie
hlavního města Prahy, Dům u Kamenného zvonu,
6. 3. – 1. 6. 2008
František Foltýn: Od košickej moderny k parížskej
abstrakcii, Východoslovenská galéria, Košice, 27. 6.
– 20. 10. 2019
REPRODUKOVÁNO
Abstraction Création art non figuratif, 1933, nº 2,
Association Abstraction Création, Paris, 1933, s. 15
Jaroslav B. Svrček, Moderní výtvarné umění na
Moravě, Skupina výtvarných umělců, Brno, 1933,
s. 36
Jiří Hlušička – František Foltýn, Galerie
A. Procházky, Brno, 2006, č. 103
František Foltýn 1891–1976, Košice – Paříž – Brno,
Moravská galerie, Brno, 2007, s. 61

Jiří Hlušička ve své monografii k obrazu píše:
Krystalizaci těchto Foltýnových snah reflektují plátna z let 1927 až 1929, která se vyznačují
exploatací fyzikálních vlastností barev při prostorové výstavbě obrazu. … Vyvrcholením naznačené
tendence je Kompozice z roku 1929, donedávna
známá jen z černobílé reprodukce ve druhém
sešitu časopisu Abstraction Création a ze záhlaví
Svrčkova medailonu v knize Moderní výtvarné
umění na Moravě (1933). Teprve originál, jenž po
putování světem před časem obohatil brněnskou
privátní sbírku, nenechává na pochybách o osobitosti celkového řešení díla. Tónově odstupňovaná
záplava teplé indické červeně je tu zcela proti
zvyklostem umístěna v pozadí, zatímco uprostřed se uplatňují barvy převážně chladné: tmavě
modré, tyrkysové a zelené plošné útvary, které
jsou však překryty světlými a žlutými segmenty,
díky nimž navzdory účinu červené barvy vystupuje ústřední motiv do popředí. Tento v podstatě
inverzní barevný prostorotvorný postup je ovšem
podmíněn malířovým citem pro souhru zvolených
výtvarných prostředků, bez něhož se neobešla
ani jeho další díla sklonku dvacátých let. Ačkoliv
je v nich podíl umělcova intelektu nepochybný,
působí vesměs mámivou hrou barev a forem.
V časopise Abstraction Création art non figuratif 1932 č.2, str. 15 je obraz doprovázen článkem
s názvem Saturation (nasycenost).
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Posuzovaný obraz „Kompozice“ je originálním,
špičkovým, vrcholně abstraktním dílem pařížského období Františka Foltýna, nesmírně zajímavé
osobnosti evropské meziválečné avantgardy, jednoho z mála českých autorů zabývajících se ve
dvacátých a třicátých letech dvacátého století
problematikou nefigurativní malby s mimořádným
zaujetím a důsledností, jež mu přinesly mezinárodní uznání. Jeho tvorba z období kolem poloviny dvacátých let přispěla k mnohotvárnému proudu českého lyrického kubismu, aby tuto tendenci
dovedla k nejradikálnějším důsledkům. Foltýn
k tomu dospěl důsledným abstrahováním výtvarných prostředků od mimetických funkcí až k jejich
výslednému osamostatnění. V této autorově
orientaci sehrály závažnou úlohu podněty pařížské avantgardy, zejména aktivita skupiny „Cercle
et Carré“ a sdružení „Abstraction – Création“.
Ačkoliv měl po polovině dvacátých let kolem sebe
několik nosných skupinových směrů, jako byl
doznívající kubismus, rozvíjející se surrealismus
a geometrická abstrakce, na něž mohl navázat,
našel si vlastní pojetí syntetického abstraktního
výrazu, v němž dominuje lyrická nota a obraz
závisí čistě na sobě samém.
Počáteční fáze jeho díla je spjata s prostředím košické avantgardy. Foltýn žil v Košicích
v letech 1921–1922. Odtud podnikl několik cest
na Podkarpatskou Rus. Svou sociálně laděnou
tvorbou i originálním kubo-expresionismem ovlivnil i některé košické autory, např. G. Schillera.
Po krátkém období stráveném v Brně, kde se
stává jedním ze zakládajících členů pokrokově
orientované Skupiny výtvarných umělců, a Praze,
se roku 1924 na deset let usazuje v Paříži, jež se
v té době znovu proměnila v centrum mezinárodní umělecké avantgardy.
V letech 1924–1928 studuje na akademiích Julian
a Grande Chaumière, mnohem více však získává
stykem s místním uměleckým životem. Přátelí
se se Štyrským a Toyen, kteří byli v druhé polovině dvacátých let v Paříži rovněž a jejichž artificialistní tvorba na něj silně zapůsobila. Současně se
pod vlivem společnosti kolem Galerie Aux Sacré
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du Printemps, kde měl možnost roku 1927 uspořádat výstavu, a jejích vůdčích osobností Michela
Seuphora a Paula Derméeho, začíná zajímat
o zákonitosti „peinture pure“, „čisté malby“. Tento
okruh ho potom přivádí do skupiny „Cercle et
Carré“ (1930), jejímž programem bylo „zlidštit geometrii a geometrizovat lidské“. Roku 1931 spoluzakládá umělecké sdružení „Abstraction – Création“.
Foltýn došel v Paříži k poznání, že plocha obrazu,
pokrytá barvami a tvary v určitém řádu, má své
vlastní zákonitosti. Tento vnitřní vývoj ho dovedl
k přesvědčení, že skrze abstraktní obraz, který je
svébytnou realitou, se dovídáme o sobě a světě
kolem nás cosi velmi podstatného, i když to nedovedeme vyjádřit slovy. Abstraktní obrazy chápal
především jako pole určené zrakové zkušenosti,
otevírající divákům netušené smyslové a významové možnosti.
Závěrečná etapa autorovy tvorby se datuje od jeho návratu do Československa (1934).
Po krátkém hledání nového domova (Praha,
Tábor) se natrvalo usazuje v Brně. Obnovuje své
členství ve Skupině výtvarných umělců, v tvorbě
rozvíjí orfisticky laděnou abstrakci. Válka poznamená jeho dílo pronikavě. Pod tlakem událostí

členem, spolu s osobnostmi tak zvučných jmen
jako H. Arp, R. Delaunay, N. Gabo, A. Gleizes,
L. Moholy-Nagy, T. van Doesburg či F. Kupka.
Reprodukce posuzované „Kompozice“ a obrazu
„Šedá, modrá, červená“ (taktéž 1929) ve zmíněném druhém čísle doprovodil svými texty o barevných škálách a o vzájemných vztazích barev,
jejich tonalitě, polytonalistě a atonalitě. Byl to
jakýsi výňatek z jeho rozsáhlého pařížského bádání v oblasti optiky barev a procesu vidění. Jeho
zápisníky jsou plné poznámek a nákresů na toto
téma a sám Foltýn později napsal: „Ve své tvorbě
jsem se neustále zabýval problémem procesu
vidění, zákonitostmi a poznáním vývoje barvy“.

se přiklání k realistickému výrazu. Hlavním tématem se mu stává krajina, liduprázdná, v posmutnělé, potemnělé atmosféře. Stýká se Františkem
Halasem, Vítězslavem Nezvalem, J. V. Plevou,
řadou brněnských výtvarníků, mezi nimiž se sbližuje zejména se sochařem Josefem Kubíčkem.
Po osvobození se jeho paleta projasňuje, vznikají
obrazy realistické i nefigurativní. Krajinné motivy
nachází především na Českomoravské vysočině a v okolí Brna, vyhledává místa, kde se stýká
předměstí s venkovem. V pozměněné podobě
se vrací k abstraktním kompozicím. Ani za cenu
dlouhotrvajícího nepochopení a existenčních
potíží neopustí pozice svého vyhraněného uměleckého názoru. František Foltýn zemřel roku 1976
v Brně.
Posuzovaný obraz „Kompozice“ je Foltýnovým
vrcholným abstraktním dílem muzeální kvality,
jež bylo odborníkům dlouho známé jen z černobílé reprodukce v dobové knize „Moderní výtvarné
umění na Moravě“ od J. B. Svrčka (1933) a z druhého čísla vzácné revue „Abstraction Création
art non figuratif“ (1933), kterou v Paříži vydávala
stejnojmenná skupina sdružující umělce, kteří
se považují za „definitivně“ abstraktní (dle úvodníku prvního čísla). František Foltýn byl jejím

Zatímco obrazy z let 1927–1928 zakládal převážně
na poměrně komplikovaných relacích jednotlivých
nefigurativních prvků, v posuzovaném díle dospěl
k neobyčejně vyváženému rozvrhu linií a plošných
plánů, odvíjených od jakéhosi pomyslného jádra.
Toto řešení bylo v tehdejší Foltýnově vývojové
fázi poměrně ojedinělé a předznamenalo harmonicky koncipované biomorfní abstrakce, které pak
autor vytvářel zejména po návratu do vlasti.
Jak trefně vystihl Karel Srp, Foltýna přitahovalo
„chování“ jednotlivých abstraktních forem, udával
jim jejich „životní“ prostor, vtiskoval vlastní náplň.
Prostor pojímal jako zárodečnou tkáň, jíž pronikají
nejrůznější částice.
Posuzovaná „Kompozice“ vyniká neobyčejně promyšlenou hrou lyricky cítěných forem a doslova
mámivých barev. Dominantní motiv soustředné
konfigurace plošných, zčásti segmentových útvarů
je pojednán chladnými tóny modré barvy, přecházejícími do světlých tyrkysových a zelených
odstínů. Toto barevné ladění by v kontrastu s teplou indickou červení bylo za normálních okolností
pocitově ustupující, avšak František Foltýn zde
sofistikovaně využil prostorotvornou barevnou
inverzi, a to tak, že kompoziční dominantu vypointoval světelně, takže vystupuje do popředí. Veskrze
typické jsou motivy amébovitých jader, vycházející
pravděpodobně z podnětů ve zdrojích života, jímž
Foltýn vtiskl nevyslovený, archetypální ráz.
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KUPKA FRANTIŠEK
(1871–1957)

Studie pro Contrastes
gothiques
1920
kvaš, papír
18,7 × 17,8 cm
sign. LD Kupka
690 000 Kč
samostatná dražba obrazu, aukční poplatek
vydražiteli bude účtovan ve výši 5%
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odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
Louis Meyers, Pittsburgh; Point Park University,
Pittsburgh; Christie’s, Impressionist and Modern
Art, New York, 14. 2. 2007, pol. 117
REPRODUKOVÁNO
František Kupka – Modré v pohybu / Moving
Blues, vyd. Museum Kampa, Praha, 2016, s. 36
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Posuzované dílo „Gotické kontrasty – studie
(Contrastes gothiques – étude)“ je originální,
sběratelsky zajímavou, úchvatně rytmicky formovanou abstraktní prací Františka Kupky, českého
autora mezinárodního renomé, jednoho z největších moderních malířů, kteří zásadním způsobem
obohatili evropské umění. Z maloměstského učně
sedlářství, který pro své „umělecké vrtochy“ sběhl
z řemesla, se vlastním úsilím vypracoval do pozice
světového tvůrce, který v prvním desetiletí dvacátého století objevoval nové umělecké horizonty.
Kupkova výtvarná tvorba prošla poměrně složitým procesem vývojové krystalizace. Akademické
školení dovedlo jeho talent až k veristicky přesnému způsobu zobrazování skutečnosti, doplněnému pozdně impresionistickým koloritem.
Rozhodující pro celé jeho dílo, ať už jde o figurativní či nefigurativní období, byl však secesní
symbolismus, jehož duchovní atmosféra mu byla
vlastní. I ve svých abstraktních obrazech zůstával
Kupka typem filozofujícího umělce, zahloubaného
v indické filozofii i Platónovi, encyklopedistech
i Schopenhauerovi. Své malířské výzkumy usiloval potvrdit analogiemi z jiných oborů: chodil
na Sorbonnu na přednášky z fyziologie a biologie,
zajímal se o astronomii i astrologii, mechaniku
i elektřinu. Za svobodným rozvinem fantazijních
elementů a složek v jeho dílech, v mocných
barevných a světelných vizích, odvozených
ze světa imaginace, vždy stál konkrétní zážitek,
situace nebo vzpomínka na ni. V jeho plátnech
není nic ponecháno náhodě, citový vjem je korigován rozumem, obraz zraje dlouho, prochází
etapami složitých metamorfóz ve formě řady přípravných studií.
Zatímco není snadné rozhodnout, kdo v evropském umění vytvořil první nefigurativní obraz,
František Kupka byl prvním malířem, který
abstraktní malbu oficiálně vystavil. Monumentální,
dvoumetrová „Amorfa. Dvoubarevná fuga“, autorovo nejslavnější dílo, a menší „Amorfa. Teplá
chromatika“ byly představeny na Podzimním salo-
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nu roku 1912 v Paříži a vzbudily obrovskou pozornost, i když samozřejmě zčásti skandální. Kupka
však nebyl typickým představitelem pařížských
avantgard. Vedle Vasilije Kandinského byl jediným
ze zakladatelské generace abstraktních umělců,
který nevyšel z lekce picassovského kubismu,
ale z tradice české pozdně obrozenecké a evropské symbolistní kultury. Kromě jeho nezpochybnitelné iniciativy v osvobození uměleckého jazyka
k čisté řeči malířských forem, je třeba spatřovat
jeho zásadní význam také ve svobodě, s níž
se pohyboval ve velmi různorodých polohách
abstrakce. Dle výstižného přirovnání to bylo, „jako
kdyby někdo v dobách, kdy postupně – od antického Řecka po ranou renesanci – byly vytvářeny
tónorody evropské hudby, začal najednou používat celého bohatství moderních tónových soustav“ (J. Sekera).
V době, kdy Mondrian laboruje s možnostmi nezávislého využití kubistické analýzy a v Kandinského
abstrakcích zůstávají ještě rozpoznatelné odkazy na předmětná témata, Kupka vytváří ryze
abstraktní díla – tak rozličná a přitom tak suverénní – jako zmíněná „Amorfa. Dvoubarevná
fuga“ či „Vertikální plány“, dva nejdůležitější celky
zahajující linii nefigurativní malby. Právě i v této
simultánnosti rozličných cest jako by Kupka předjal skutečnost, že abstraktní umění se nebude
vyvíjet postupnými, na sebe navazujícími kroky,
jako tomu bylo u napodobivého umění staré doby,
ale řadou paralelních či různoběžných cest.
Téměř všechna Kupkova plátna předcházela
velká řada kresebných studií, od prvotního náčrtu
přes postupné kompoziční tříbení tvůrčí ideje,
až k finálnímu pastelu či kvaši. Jak připomněla
Ludmila Vachtová, „Kupka – kreslíř nesoutěží
s Kupkou – malířem. Obě dvě tyto linie se u něho
proplétají a vzájemně podmiňují“.
Posuzovaný kvaš „Gotické kontrasty – studie
(Contrastes gothiques – étude)“ je nesmírně
výrazově účinnou, dynamicky rozpohybovanou

vrcholně abstraktní kompozicí, jež vznikla jako
jeden z předobrazů finální olejomalby „Gotické
kontrasty II“ (1920–1921, 72 × 80 cm, Centre
Georges Pompidou, Paříž, deponováno v Musée
d’art moderne et contemporain de la ville de
Strasbourg). František Kupka se v jeho koncepci
projevuje jako neobyčejně celistvá a široce zaměřená osobnost, která se hluboce zajímala o nejrůznější vrstvy lidské činnosti a myšlení. Přestože
celý soubor, zahrnující ještě několik dalších obrazů, bývá řazen do autorova Organického cyklu,
neboť jeho společným jmenovatelem je stavba
a pohyb hmoty, v tomto případě se jedná o hmotu
anorganickou, architektonickou. Kupka se v něm
inspiroval lomenými gotickými oblouky a barvami
prozářenými okny katedrál.

Zážitky z jím milované sakrální středověké architektury důmyslně přetavil v posuzovaném díle
v kompozici neobyčejně rytmického charakteru. Kromě rytmické hudebnosti (hudba hrála
v Kupkově tvorbě důležitou roli; stačí jen připomenout význam Bachových fug při vzniku Kupkova
nejslavnějšího obrazu „Amorfa“) je tu citelný
i náznak přírodní vegetativnosti, který má svůj
základ až v secesních stylizacích. Jak upozornil
Miroslav Lamač: „… Souvislost, ať již přímá, podvědomá nebo dokonce náhodná, upozorňuje na to,
jak v Kupkovi stále tkvělo cosi z formální struktury secese, Jugendstilu i Art Nouveau. Snad proti
své vůli, ale z neodolatelné vnitřní nutnosti Kupka
ve svém díle umocňoval prvky, které ze soudobé
francouzské avantgardy byly zcela vymýceny.“
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TOYEN (MARIE
ČERMÍNOVÁ) (1902–1980)
Bez názvu
(Surrealistická kompozice)
1939
kresba tuší, akvarel
35,5 × 27 cm
sign. PD Toyen 39
380 000 Kč

Posuzované dílo „Bez názvu (Surrealistická
kompozice)“ je autentickou, výrazově typickou,
fantomaticky přeludnou kresebnou prací Marie
Čermínové alias Toyen, „první dámy české meziválečné avantgardy“, autorky světového renomé,
ústřední představitelky evropského surrealismu
a bezesporu nejslavnější české malířky dvacátého
století. Byla členkou Uměleckého svazu Devětsil,
posléze Skupiny surrealistů v ČSR a po své emigraci do Francie v roce 1947 se stala integrální
členkou pařížské surrealistické skupiny soustředěné kolem André Bretona a Benjamina Péreta.
Ignorovala společenské konvence a byla zcela
otevřená avantgardnímu boření tradičních hodnot.
Byla jedinou ženou, která pronikla do uzavřeného
uměleckého společenství mužů české meziválečné avantgardy.
Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová,
se narodila roku 1902 v Praze na Smíchově poštovnímu pomocníkovi Václavu Čermínovi a Marii,
rozené Jedličkové. O své rodině však nemluvila, zřekla se jí ve prospěch uměleckého života.
Vzdala se také svého jména a přijala nesklonný
pseudonym Toyen. Svým vystupováním a chováním popřela ženskou úlohu v tradičním pojetí
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odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
Tajan (S. V. V.), Dessins Anciens et Modernes,
Paříž, Francie, 27. 11. 2013, pol. 306

Výtvarná meditace
imaginární myšlenky
a odpoutala se od genderových předsudků. Byla
odpůrkyní měšťáckého způsobu života.
Posuzovaná kresba „Bez názvu (Surrealistická
kompozice)“ je autorčinou zcela typickou prací
z konce třicátých let, kdy v její představivosti –
v souvislosti s dějinným vývojem – nabíraly na síle
pocity ohrožení a úzkosti. Ty se jasně manifestovaly již ve dvou o něco dřívějších kresebných souborech, cyklu „Fantomy“ (od r. 1935) a „Přízraky
pouště“ (1936–1937). Právě v nich se zrodily určité
obsedantní obrazové motivy, které Toyen později
variovala jako „kontinuální rozvíjení jediné základní
imaginární myšlenky“ (V. Effenberger).
Na posuzované kresbě je divák konfrontován
s tajemným fantomatickým přízrakem, jakousi
mumií či skeletem, jež je určitou meditací nad
myšlenkami o opuštěnosti a zániku. Jak bylo
přiléhavě napsáno, nejde tu „o přímou víceméně rozumovou, třebas i básnickou hyperbolu
válečných hrůz, nýbrž o jejich iracionální ozvěny,
otřásající mnohem podstatnějšími vrstvami lidské
psychiky, než které je schopna rozeznít pouhá
metafora“ (V. Effenberger).
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HUDEČEK FRANTIŠEK
(1909–1990)

Sensitivní hlava
1939
olej, plátno, sololit
45 × 40 cm
sign. PD Fr. Hudeček
480 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
REPRODUKOVÁNO
(monografie) Jiří Machalický, Martin Zeman,
František Hudeček, Galerie Moderna, Praha, 2011,
č. 62, s. 84

Symbolické dílo
fantazijních vizí
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Posuzovaný obraz „Sensitivní hlava“ je originálním,
surrealistickým, sběratelsky velmi vzácným dílem
Františka Hudečka, autora, jehož malířské, kreslířské a grafické dílo patří ke klasickým hodnotám
českého moderního umění. Spolu s tvorbou jeho
generačních vrstevníků a přátel, jako František
Gross, Ladislav Zívr či Zdeněk Sklenář tvoří
jeho vysoce svébytná tvorba, pohybující se od
počátku až do konce ve vyhraněných polaritách
fantazie a matematického řádu, ke spojnici tradice české meziválečné avantgardy s aktuálními
proudy umění šedesátých a sedmdesátých let.
František Hudeček je mimo jiné pozoruhodný
tím, že dokázal citlivě reagovat na způsob myšlení určující charakter doby a kreativní formou
ho rozvíjet. Byl schopný předjímat různé směry
v českém i evropském umění. Měl odvahu vybočit z převládajících proudů, i když většina jeho
kolegů se s nimi bezvýhradně ztotožňovala.
To se týká i slavného období Skupiny 42, v jehož
závěru se na krátký čas dokonce vzdal poetiky
vyznávající život velkoměsta a vrátil se k venkovským motivům z rodné Moravy. V padesátých
letech se odmítl kompromitovat, raději se odmlčel
a věnoval se užité tvorbě.
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Pro autorovo bohaté dílo je také typické, že výrazová monumentálnost se v něm nekryje s velmi
ojedinělými velkoformátovými obrazy, ale je
„ukryta“ v malbách menších rozměrů, ba dokonce
někdy překvapivě i v kresbách.
Významný český malíř, grafik a ilustrátor František Hudeček se narodil roku 1909
v Němčicích u Holešova a zemřel roku 1990
v Praze. Pocházel z devíti dětí jako nejstarší
syn venkovského kováře. Po absolvování reálky
v Lipníku nad Bečvou studoval v letech 1928–1931
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof.
Františka Kysely, odkud však dobrovolně po třech
letech odešel. Podstatné bylo, že zde navázal
kontakty s dalšími spolužáky, kteří v nedaleké
budoucnosti výrazně ovlivní jeho život a tvorbu
– především s Františkem Grossem a Ladislavem
Zívrem.
Vystavoval pravidelně od třicátých let a jeho dílo
bylo od té doby předmětem více jak čtyř stovek
výstav. V letech 1937–1941 vystavoval v divadle
E. F. Buriana, poté na výstavách Umělecké besedy
a Skupiny 42, s níž souviselo jeho významné tvůrčí „ukotvení“. Skupina 42 vznikla z potřeby nově
formulovat jedinečný prožitek všedních situací,
pocitů a zkušeností městského člověka ve stísněných podmínkách doby protektorátu. Myšlenkově
vycházela z tradice českého meziválečného
umění, zároveň sdružila jeho přátele a souputníky,
se kterými se znal od třicátých let. Kromě výtvarníků (František Gross, František Hudeček, Kamil
Lhoták, Jan Kotík, Jan Smetana, Karel Souček,
Bohumír Matal, Ladislav Zívr, Miroslav Hák) v ní
působili básníci (Ivan Blatný, Jiřina Hauková, Josef
Kainar, Jiří Kolář, Jan Hanč) a teoretici formulující
její program (Jindřich Chalupecký, Jiří Kotalík).
Společně vystavovali až do jejího rozpuštění
v roce 1948.
František Hudeček byl v roce 1946 jedním
z umělců, kteří zastupovali československé
umění na pařížské výstavě v galerii La Boëtie
(Art Tchécoslovaque 1938–1946) a v roce 1947
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vystavoval na podobně laděných přehlídkách
v Antverpách, Luzernu a Rio de Janeiru. V padesátých letech se nepřizpůsobil propagovanému
pseudorealismu, vzdal se volné tvorby a věnoval
se spíše známkové tvorbě a ilustraci. V šedesátých letech dospěl na základě své osobité filozofie
a přemítání o přírodních zákonitostech ke zcela
originální formě op-artu.
Posuzovaný obraz „Sensitivní hlava“ přímo ukázkově reprezentuje Hudečkovo surrealistické období, fázi ve znamení metafyziky, snů a fantazijních
vizí, zabírající v jeho tvorbě třicátá léta. Autor
později vzpomínal na zvláštní vzrušení, „vteřinu
pochopení, vteřinu koncentrace“, v níž (roku 1931)
uviděl svět „jinak“ a týž večer přenesl zážitek
kresbou na papír. Od té chvíle nevycházel z tvůrčí
„horečky“, oddával se snům ve bdění a halucinacím. Posiloval se četbou Rimbauda, Nezvala
a Aloysia Bertranda. V noci kreslil a ve dne maloval. Podařilo se mu ze surrealistického životního
pocitu vytěžit velmi původní výsledky. Za jeden
z takových lze bezesporu považovat posuzovaný
obraz.
„Sensitivní hlava“ je nádherným příkladem
Hudečkovy fantazijní malby, která se ke konci
třicátých let, v souvislosti s historickou situací,
dostává do „osudovějších“ poloh. Do obrazů proniká zvláštní naléhavost, dynamika, pocit ohrožení,
snad i tušení katastrof. Objevují se symbolické
motivy ohně, heraldických zvířat nebo zápasů.
Dalším tématem, které ho uhranulo, že ho v různých podobách zachytil přibližně na pětici děl,
je ztvárněný námět Sensitivní hlavy.
Duhové barevné harmonie posuzovaného obrazu
sice ještě jako by odkazovaly k bezstarostnému,
poetistickému světu, avšak motiv jakéhosi obnažení se přírodě či prolnutí se s ní, podané volnou,
živou malířskou fakturou, je nesmírně výrazově
přesvědčivou autoprojekcí malířovy zjitřené citlivosti a vnímavosti, „zpracovávající reálné podněty
ve vizích, jejichž konkrétnost je iracionální a přesto strašlivě možná“ (E. Petrová).
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KUBÍN OTAKAR (1883–1969)
Mimóza
olej, plátno
81 × 65 cm
sign. PD Coubine
na rubu část etikety s francouzským textem
150 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Racionálně budovaná
kompozice smyslově
chápaných barev
sjednocených stříbřitým
světlem

Posuzovaný obraz „Mimóza“ je originálním,
okouzlujícím a vrcholným dílem Otakara Kubína
– Coubine. Lze ho datovat do dvacátých let,
umělecky nejzajímavějšího období, kdy se konstituoval Coubinův typický styl a kdy autor, žijící
od roku 1912 ve Francii, dosáhl světového věhlasu.
Představuje velmi ušlechtilé ztvárnění květinového zátiší, které záměrně neodvádí pozornost
nadbytečnými atributy a dekorativními „doplňky“,
ale zrcadlí mistrné vyrovnání citových a intelektuálních složek. Je to dílo mimořádné malířské kultivovanosti, povznášející mysl a okouzlující smysly.
Obraz vykazuje všechny kvality Coubinova klasicismu, spojuje výrazné znaky francouzského
ducha – „míru a uměřenost“ (jak malíř sám říkával), s upřímným, středoevropským názorem.
Dílo je prosto patosu tak obvyklého u autorových
současníků a akcentuje delikátní lyrické tóny
a jemně meditativní imaginaci. Reflektuje malířovo
přesvědčení o provázanosti okolní reality s naším
vnitřním světem.
Coubine vidí květy mediteránní mimózy jako
komorní „barevné ohňostroje“ ve výrazném akordu sírové žluté, který kontrastuje s decentně
laděným pozadím – pro autora typickou šedavou
clonou s jemným „nádechem stříbra“. Mihotavé
chvění nepopisných štětcových tahů přímo
zachycuje malířovo potěšení z nádhery neobyčejných květenství, jež stvořila příroda. Květy jako
soustava delikátních malířských doteků nám zde
zjevují tajemnost své existence.
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ČERNÝ KAREL (1910–1960)
Buffet de Saxe
(Bar de Saxe)
1936
olej, plátno
55 × 73,5 cm
sign. LN K. Černý 36
na rubu štítek výstavy: Exposition international
estudantine ď art et culture Napoli, s popisem
díla, štítek sbírky: J. Borovička.
1 500 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
původně ze sbírky PhDr. JUDr. Jaroslava
Borovičky (1912–2009)
Hascoe Family Collection
VYSTAVENO
Členská výstava SVU Mánes, 1936, č. k. 57
(pod názvem „V buffetu de Saxe“)
Esposizione Nazionale Giovanile di Belle Arti
(Exposition international estudantine d'art
et culture Napoli), Palazzo Macho Agnicino,
Neapol, Itálie, 1937
Exposition international, Sofie, Bulharsko, 1937
REPRODUKOVÁNO
(monografie) V. Lahoda, Karel Černý 1910–1960:
Barva a existence. Praha, 2003, soupis č. 17, s. 168
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Posuzovaný obraz „Bar de Saxe“ je originálním,
doslova rouaultovsky expresivně cítěným, námětově zcela typickým a vývojově nesmírně vzácným dílem Karla Černého, nepřehlédnutelného
solitéra české moderní malby, autora proslaveného poetickými obrazy milenců v zákoutích
zahradních restaurací a nočních lokálů, monumentálně zhutnělými pohledy na opuštěnou krajinu v okolí Prahy a jižních Čech či magickými zátišími příznačnými zájmem o duchovní podstatu
všedních věcí. Tento velký umělec, jehož existenciálně laděná tvorba podstatně rozšířila výrazový
rejstřík české moderní figurativní malby, rozvinul
odkaz zakladatelské generace skupiny Osma
a umělecké avantgardy dvacátých a třicátých let.
Důležitá je jeho souvislost s Bohumilem Kubištou
a jeho „školou“, s kubismem a poetismem. Svým
dílem také reagoval na tradici francouzské
moderní malby, zejména na fauvismus. Svébytně
se v jeho obrazech promítá i problematika meziválečného civilismu a primitivismu.
Karel Černý dokázal ve svých plátnech spojit fantazii a skutečnost v poeticko-melancholickou vizi
světa, která odrážela jak jeho subjektivní pocity,
tak také klima doby. Jeho tvůrčí vývoj formovaly
velice intimní prožitky a reflexe okolí. Byl obdařen
velkým malířským talentem, ale protože pocházel
z proletářského prostředí, kde bylo třeba zajistit
především obživu, musel se ke svému životnímu
cíli tvrdě probojovávat. Charakterově byl melancholik, a z toho vycházelo i jeho dílo. K tomuto
povahovému rysu se navíc přidával fyzický han-
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dicap – porucha páteře. Snad právě snaha překonat nostalgický životní pocit radostnějším pohledem na svět byla příčinou unikátní síly jeho obrazů. Pohybují se mezi póly teskně patetické reflexe
o smyslu života a až křečovité vůle tragismus
existence určitou lehkostí či naivitou potlačit.
Legendárním se stalo již samotné Černého přijetí
na na Akademii výtvarných umění v Praze. Roku
1933 tento vyučený mechanik, pracující v opravně kancelářských strojů a navštěvující večerní
kurzy kreslení a malby u J. Kutmana, počkal
se svými díly před budovou Akademie, až šel
kolem profesor Jakub Obrovský, jemuž sdělil
své největší přání stát se malířem. Po půlhodinové rozmluvě v pedagogově ateliéru byl rovnou
přijat do druhého ročníku Obrovského školy.
AVU absolvoval roku 1938.
Počátky Černého díla jsou však doloženy jen
nevelkým počtem prací. Autor totiž v roce 1934
většinu svých děl, které do té doby namaloval,
zničil. V našem kontextu je podstatné, že roku
1936 se poprvé účastní jako host členské výstavy
SVU Mánes, a to souborem čtyř obrazů, z nichž
jedním je právě posuzované dílo. „Bar de Saxe“
byl pak následující rok (1937) vystaven dokonce
na dvou mezinárodních výstavách, a to v Neapoli
v Itálii a v Sofii v Bulharsku. Karel Černý byl tehdy
také vyznamenán druhou cenou na AVU.
Posuzovaný obraz „Bar de Saxe“ tedy spadá
do velmi vzácné, ranější fáze autorova díla. Spolu
s několika dalšími plátny, jimž vévodí monumentální „Velký bar“ z téhož roku, představuje v jeho
tvorbě jeden ze zásadních milníků, předurčující
celý jeho další umělecký vývoj – ustavující jeho
charakteristický výtvarný výraz a vnitřní obsahové zaměření. Skrze téma baru, které se napříště
stane pro Černého klíčové (spolu s tématy kavárny či noční zahrady), zachycuje vyhrocený vnitřní
obsah týkající se existencionálních otázek lidského bytí. Obraz je výjimečným dokladem umělcovy
typické „tiché malířské melancholie“ a současně

jeho bytostného kolorismu. Je bravurním dílem
autora zjitřené citlivosti, kterému realita poskytuje podněty pro záchvěvy imaginace a vytvoření
vlastního, do sebe uzavřeného světa.
Černý v tomto plátně geniálně „improvizuje jakési
loutkové divadlo“ (M. Míčko). Každá ze zachycených postav má svůj vlastní mikrokosmos, svůj
vlastní prostor bytí. Pohledy tří figur směřují
k centrálně umístěné, za kavárenským stolkem
sedící ženě s červeným kloboukem. Ta, uzavřená
sama do sebe, ztvárňuje kafkovský motiv „samoty mezi lidmi“. Existence přihlížejících není závislá
na nich samotných. Snaží se nalézt kontakt, byť
jen pohledem. U Jean-Paul Sartra je pohled
ústředním pojmem jeho fenomenologické ontologie: pohled konstituuje lidské spolubytí.
Posuzovaný obraz „Bar de Saxe“ je dílem sugestivně vystavěným z hutné barevné matérie.
Jak přesně vystihl V. Lahoda, „je to právě hmotná
a současně snivá stránka Černého barevnosti,
která (…) vytváří paralelní linii existence obrazu.
Ten má svůj námět, ikonografii, ale také proměny
vlastní malířské hmoty, která jen podtrhuje tajemnost jeho tvoření a vzniku“.
Sběratelskou atraktivitu díla umocňuje jeho
špičková provenience. Prvním majitelem obrazu
byl PhDr. JUDr. Jaroslav Borovička (1912–2009),
obchodník s uměním a sběratel, který shromáždil
na svou dobu nevídaný soubor českého, ale také
francouzského umění 20. století. Tradovalo se,
že Borovička měl talent rozpoznat kvalitu uměleckého díla. S Karlem Černým se seznámil v roce
1937 a stal se jeho prvním sběratelem a mecenášem. Tato podpora měla pro malíře, který
zejména v počátcích tvorby „tloukl bídu s nouzí“,
zásadní význam. Karel Černý patřil celoživotně
mezi Borovičkovy nejoblíbenější autory, podílel
se proto také na realizaci jeho některých výstav,
publikací a katalogů. Později se dílo dostalo do významné zahraniční sbírky moderního
umění Normana a Suzanne Hascoe.

Karel Černý se narodil roku 1910 v Brně. Od roku
1911 žil v proletářských poměrech v Praze,
kam se rodina přestěhovala po úpadku otcovy
cukrářské živnosti. Z úcty k matce, která jako
jediná měla pochopení pro jeho umělecké směřování a byla mu vždy oporou, si později ke jménu
připojil iniciálu „Š“ (Šichová, dívčí jméno matky).
Po vyučení mechanikem (1929) navštěvoval
při zaměstnání kurz kreslení a malby na večerní
dělnické škole, vedený Jaroslavem Kutmanem.
V roce 1932 studuje na pražské Ukrajinské akademii, z důvodu nedostatku prostředků však
musí odejít. Legendárním se stal způsob jeho
přijetí na Akademii výtvarných umění v Praze,
kdy údajně roku 1933 postával s deskami v ruce
před budovou akademie tak dlouho, dokud si ho
nevšiml profesor Jakub Obrovský. Ten ho po
následné konzultaci přijal rovnou do druhého
ročníku své malířské školy. Karel Černý absolvoval v roce 1938, o dva roky později se stal členem
SVU Mánes. V letech 1946–1949 zajížděl každoročně do Francie, zejména do Paříže.
Karel Černý zůstával poněkud stranou své generace a volil si své tvůrčí vzory „na vlastní pěst“.
V rané době ho upoutala Preislerova melancholicky laděná tvorba. Později ho zaujala zejména
expresivnost Edvarda Muncha a produchovnělý kubismus Bohumila Kubišty. Tyto podněty
se v jeho dílech spojily s dalšími vlivy, aby daly
vzniknout autorovu specifickému světu zjitřeného citu, vyplývajícího z jeho fyzického handicapu.
Obrazy zahradních restaurací, barů, milenců, květin i zátiší – stylizovanou formou silných kontur
a velkých ploch, zaplněných barvami, které „by se
daly krájet“ (autorova slova) vypovídají o smutku
lidské samoty. Po setkání s mořem a pařížskou
uměleckou kulturou se sice jeho temná plátna
projasnila, přesto v nich i nadále zůstala zachycena tesknota muže, pro něhož se malba stala vším,
co v životě miloval a pro co žil.
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TICHÝ FRANTIŠEK
(1896–1961)

Capriccio (Intermezzo)
1951
akvarel, tužka, papír
57 × 31 cm
sign. PD Tichý 51
250 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
Posuzované dílo „Capriccio (Intermezzo)“
je autentickou, nesmírně působivou, fantaskně
stylizovanou prací Františka Tichého, autora,
jehož osobnost a tvorba je v historii evropského
moderního umění pojmem jak ve smyslu uměleckém, tak lidském. Přitom jako by se tento malíř,
grafik a scénický výtvarník, zdánlivě vymykal
z běžně chápaných linií vývoje českého moderního umění. Bližší poznání jeho díla ukáže, že nikdy
nestál mimo generační směřování k poetické, imaginativně orientované malbě – byl jen výrazným
solitérem, který se ke svému uměleckému výrazu
musel pozvolna propracovat sám, a to i méně
schůdnými cestami.
Originalitu a kvalitu Tichého díla vnímali již jeho
současníci. Jiří Trnka označil Františka Tichého
za „největšího a nejpodivuhodnějšího umělce“,
jakého poznal. Jan Zrzavý se na jeho adresu
vyjádřil slovy: „Pánbůh zaplať za to, co udělal“.
Dle Václava Zykmunda je v autorově tvorbě „soustředěn nepokoj moderního člověka proměňujícího nejúžasnější lidské sny ve skutečnost“, je v ní
obsažena podivuhodná schopnost reagovat na ty
nejjemnější záchvěvy fantazie. Tichého tvorba
patří do „zlatého fondu“ našeho moderního umění.
Bez jeho obrazů není možné sestavit ucelenější přehled českého malířství dvacátého století,
jeho ilustrované knihy, grafika a plakátová tvorba jsou uváděny jako nejvyšší kritérium kvality
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v těchto oborech, nemluvě o významu jeho pedagogického odkazu.
František Tichý byl také jedním z největších
mistrů moderní kresby. Jeho křehká čára byla
schopna vykreslit jednou ostře, jindy zase jako
by pod světelným závojem jemných doteků tužky
pitoreskní postavy a prostředí světa manéže,
pohledy na městská zákoutí, „ďábelskou“ postavu Paganiniho či nejprostší věci všedního dne.
Jak trefně vystihl František Dvořák, „v zákrutech
jeho kresby jsou zakleta nevšední zastavení života umělce, o němž bylo výstižně řečeno, že jako
málokdo bral život na tak lehkou váhu a přitom
umění tak vážně“.
Posuzovaná kresba „Capriccio (Intermezzo)“
je krásným a reprezentativním příkladem autorova
životního tématu – světa cirkusu. Ztvárněný motiv
rafinovaně stylizované klaunské postavy rozvíjí
skupinu autorových prací z poválečné doby, jejíž
vrcholy tvoří dva obrazy z roku 1948: „Intermezzo“
(GAVU Cheb) a „Capriccio“ (COLLETT Prague
| Munich). Zatímco na těchto plátnech Tichý
rozehrál především magii vztahů zobrazených
dvojic, na posuzované kresbě se zaměřil zejména
na fantomatičnost zjevu solitérní klaunské figury,
zachycené v krátké chvíli odpočinku v přestávce
mezi dvěma výstupy.
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ČAPEK JOSEF (1887–1945)
Myslivci v polích

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1935
olej, plátno
41 × 50,5 cm
sign. PN Čapek, LN 35.

PROVENIENCE
soukromá sbírka Paříž

2 500 000 Kč

Posuzovaný obraz „Myslivci v polích“ je originálním, malířsky neobyčejně velkoryse cítěným
a obsahově symbolicky laděným dílem Josefa
Čapka, vynikajícího umělce evropského významu,
neopomenutelné zakladatelské osobnosti českého moderního umění.
Třicátá léta byla v díle Josefa Čapka obdobím
dozrání jeho malířského výrazu, dospěním k prostotě i bohatosti. Jeho náměty se nezměnily,
jen přibývají další. Monumentálně laděné kompozice se střídají s radostnými a žánrovými obrazy
dětí a krajin. Konstituují se cykly Květinářek,
Myslivců (1935–1937) a Rybářů (1937).
Posuzovaný obraz představuje autorovo velmi
kvalitní a naprosto výrazově typické dílo, patřící do zmíněné, pozoruhodné obrazové série
„Myslivci“. První plátno s tímto námětem nese
dataci 1931, v ucelený soubor se rozroste v letech
1935–1937. Jedná se o významný motiv Čapkovy
oravské periody. Pobyty v Oravském Podzámku
na Slovensku, kam každoročně od roku 1930
až do začátku protektorátu zajížděl se svou
rodinou na prázdniny, připoutaly malíře doslova
niterným poutem k místní krajině, jež se stala jeho
„dalším rodným krajem“, zrcadlem jeho tehdejšího
filozofického uvažování. To se v době počínajícího
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Výrazná osobnost
českého moderního umění

fašistického ohrožení začínalo obracet k tázání
po smyslu lidského bytí.
Josef Čapek měl neuvěřitelné porozumění pro
souvztažnost člověka s krajinou. Kromě výtvarné
tvorby to dokládá i jeho literární odkaz, zejména
reflexivní próza „Kulhavý poutník“ (1936), obsahující i jímavé popisy putování oravskou krajinou.
Postava myslivce, která na autorových plátnech
tuto krajinu zabydluje, není v jeho pojetí „obyčejnou“ žánrovou „stafáží“, ale představuje archetyp
člověka srostlého s domovem. Myslivec je reprezentantem živelného, přirozeného vztahu k životu,
respektující zákony přírody a kosmu.
Posuzovaný obraz „Myslivci v polích“, výmluvná metafora sepětí člověka se svým domovem,
zaujme malířsky velkorysou formou, založenou
na neobyčejné grafické bohatosti štětcové kresby
a bravurní tvarové zkratce. Záměrně úzké koloristické spektrum rozehrává překvapivý, rafinovaný
barevný kontrast.
„Myslivci v polích“ jsou krásným příkladem
Čapkova osobitého, hluboce lidsky procítěného
a přemýšlivého přístupu, prosazujícího myšlenky
tvůrčí svobody a neortodoxnosti.
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PROCHÁZKOVÁ
LINKA (1884–1960)
Zátiší hojnosti
1927
olej, plátno
sign. PD Lin. Procházková - 27, na rubu
na blindrámu Lin. Procházková 1927
na rubu na blindrámu název díla autorkou
95 000 Kč
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán
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Světelné a barevné uspořádání maleb Linky
Procházkové a zejména pojetí jejich pozdějších
krajin s rozlehlými zelenými plochami a sytě
tmavě modrým zobrazením nebes v sobě odráželo tehdejší autorčino ovlivnění tvorbou významného představitele evropské moderny, norského
malíře Edvarda Muncha. Munchova pražská
výstava v roce 1905 v českém prostředí inspirovala celou avantgardní skupinu mladé generace
českých malířů a výrazně ovlivnila všechny členy
uměleckého sdružení Osma, poskytla jim uvolnění pro jejich uměleckou tvorbu a prohloubila její
duchovní rozměr.
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NOWAK WILLI (1886–1977)
Trampové
olej, plátno
59 × 73 cm
sign. PD Willi Nowak
120 000 Kč
pravost potvrdili PhDr. Rea Michalová, Ph.D.,
PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán
Posuzovaný obraz „Trampové“ je originálním,
motivicky neotřelým, senzuálně-lyrickým dílem
Viléma (Willi) Nowaka (1886–1977), výrazné tvůrčí individuality propojující v prvních desetiletích
dvacátého století české a německé kulturní dění,
zakládající osobnosti legendární skupiny Osma
a pozdějšího dlouholetého profesora Akademie
výtvarných umění v Praze, autora, jehož idylicky
laděné obrazy impresivního rukopisu si velmi brzy
získaly laickou i odbornou veřejnost.
Nowak měl svým dílem značný úspěch v německém prostředí a stal se neopominutelnou osobností česko-německého kulturního dění první
poloviny 20. století. Vystavoval v prestižních
galeriích ve Vídni, Berlíně, Düsseldorfu i Mnichově.
Byl v kontaktu s největšími umělci své doby:

Oskarem Kokoschkou, se slavnou drážďanskou
uměleckou skupinou Die Brücke a mnichovskou
Der Blaue Reiter, stal se členem vídeňské skupiny Kunstschau. Po přestěhování do Mnichova
(1912) spoluzaložil skupinu Münchener Neue
Secession. Po první světové válce žil ve Vídni,
v roce 1919 se přestěhoval do Berlína. Po deseti
letech se navrátil do Prahy, aby převzal profesuru
na Akademii výtvarných umění. Působil tam až do
okupace v roce 1939 a vychoval mnoho žáků.
Posuzovaný obraz „Trampové“ je reprezentativní
ukázkou Nowakova smyslového lyrismu, v němž
autor rozehrává svou malbu úchvatnými prostorovými, barevnými a světelnými kvalitami. V celkové výstavbě scény se skvěle projevuje malířova
kompoziční důslednost, založená na principu
bravurně vypointovaného hloubkového pohledu do krajiny, který odkazuje až ke klasicistním
řešením. Suverénní dělený rukopis je doveden
k dokonalosti. Ne náhodou Vojtěch Volavka
v souvislosti s Nowakovými díly těchto kvalit
konstatoval: „Snad jen ve francouzském malířství
najdeme tak metodicky zpracovaná plátna. Nikde
v obraze není prázdných míst, nic není zůstaveno
náhodě, nic nedopověděno, každá forma, každý
tónový vztah přesně určen. Je v tom kus cézannovské svědomitosti, která nutí umělce pracovat
tak, že každý tah štětce je na tom místě, kde musí
právě být.“
Posuzovaný obraz náleží do série obrazů, v nichž
autor realizoval mistrnou syntézu plastičnosti
s okouzlující barevností a vybudoval panoramatický záběr do krajiny, oživené lidským prvkem.
Zatímco nejčastějším motivem scenérií tohoto
typu byla Nowakovi labská krajina u Litoměřic,
v posuzovaném díle ztvárnil osobitě krajinu jižního
typu, v níž figurální stafáž tvoří skupina trampů.
Fenomén trampingu, hnutí založeného na přirozeném humanismu a lásce a úctě k přírodě,
naprosto perfektně zapadá do rajsky idylické
krajiny, v níž lidé a příroda koexistují v harmonické
symbióze.
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PROCHÁZKA
ANTONÍN (1882–1945)
Sen noci svatojánské
1944
olej, plátno
93,5 × 98 cm
sign. LD monogram AP
na rubu štítek sbírky Linky Procházkové
s popisem díla
240 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Idea klasické
a harmonické dokonalosti

Posuzovaný obraz „Sen noci svatojánské“ představuje autentické, sběratelsky exkluzivní, vrcholně klasicistní a doslova pohádkově tajemné dílo
Antonína Procházky, jednoho z nejvýznamnějších
a nejosobitějších reprezentantů zakladatelské
generace českého moderního umění, člena
legendární „Osmy“ a „Skupiny výtvarných umělců“, autora, který se zásadním způsobem podílel
na vytvoření mimořádně originální varianty kubismu, aby později dospěl ke „slunné idyle“ a realizoval jednu ze stěžejních podob českého moderního
klasicismu.
Přestože Procházka v průběhu své výtvarné
dráhy postupně měnil výrazové prostředky, kon74 | 1. ART CONSULTING

PROVENIENCE
původně z majetku malířovy ženy, malířky Linky
Procházkové (1884–1960)
VYSTAVENO
Antonín Procházka, Výstavní místnosti Skupiny
olomouckých výtvarníků, Olomouc, 11. – 30. 11.
1945, č. k. 50
Životní dílo národního umělce Antonína
Procházky, Dům umění v Brně, 1.–24. 11. 1946,
č. k. 120
Národní umělec Antonín Procházka, Souborná
výstava, Spolek výtvarných umělců Mánes,
leden–únor 1947, č. k. 169
Výstava národního umělce Antonína Procházky,
Linky Procházkové, nositelky Řádu práce, Dům
umění v Brně, 1958, č. k. 131
Antonín Procházka, Výstava k 100. výročí
narození, Dům umění města Brna, 1982, č. k. 147
REPRODUKOVÁNO
Albert Kutal, Antonín Procházka, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Praha,
1958, obr. 118 (celek) a 119 (detail), v textu
zmíněno na s. 50
(monografie) (monografie) Antonín Procházka
1882–1945, Muzeum města Brna, Moravská
galerie v Brně, Obecní dům, Praha; 2002, s. 343,
č. soupisu O 427

stantou jeho práce byla idea klasické dokonalosti
umělecké tvorby. Jednotlivé etapy vždy nesly
hluboce humanistické poselství. Jak to vyjádřil
malířův přítel, básník Vítězslav Nezval: „… jedním
svým křídlem se dotýká vznešené lahody antického ideálu, druhým se odráží od intimní něhy
ducha lidové tvorby. Syntéza, kterou vytváří v letu
mezi těmito dvěma póly, je dílem jeho nejvlastnější povahy, úsměvné a hluboce lidské, směřující
k harmonické dokonalosti a zasvěcené přirozenosti a dobrotě.“
Antonín Procházka vstoupil do výtvarného života
na samém počátku dvacátého století. Po maturitě na kroměřížském gymnáziu se stává nejpr-
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ve žákem Uměleckoprůmyslové školy v Praze,
od roku 1904 studuje na Akademii výtvarných
umění (prof. Bukovac, Schwaiger). Nekonvenčnímu
duchu mladého malíře však tradiční nazírání
pedagogů nevyhovuje, a tak se spolu s Emilem
Fillou vydává na proslulé putování evropskými
městy za starým a novým uměním. V letech
1907 a 1908 se stává účastníkem obou výstav
skupiny Osma, o tři roky později členem Skupiny
výtvarných umělců. Přestože se již tehdy řadil
k předním představitelům moderní české kultury,
musel se z existenčních důvodů delší dobu věnovat pedagogické činnosti. Od roku 1910 působil
v Ostravě, v letech 1921–1924 v Novém Městě
na Moravě. Od roku 1924 se jeho trvalým domovem stalo Brno.
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Po období výtvarné dramatizace, ovlivněné příklady Edvarda Muncha, Vincenta van Gogha, Honoré
Daumiera ad., vstupuje autor na pole kubismu,
výtvarného směru, o kterém dnes není pochyb,
že je nejdůležitějším momentem novodobých
dějin výtvarného umění. Již Emil Filla si ve svých
zápiscích uvědomoval, že kubismus je „metoda
nového vnímání světa a nový poměr subjektu
a objektu“. Emil Filla a Antonín Procházka byli prvními českými umělci, kteří usilovali o ryze výtvarnou formu založenou na pevných zásadách kubistické konstrukce obrazové plochy. Právě v těchto
dvou zakladatelských osobnostech pak kubistická koncepce nalezla své hlavní pokračovatele
i v průběhu dvacátých let. Jejich nová díla však
nemohla popřít ozvuky převratné doby. Vyzařuje

z nich životní pocit značně odlišný od období,
kdy se teprve odhodlávali vstoupit do výtvarných
oblastí na domácí půdě neprozkoumaných.

zařadily k nejvýznamnějším dílům českého umění
těchto let a nalezly svůj pendant i v řadě autorových obdobně laděných obrazů menších formátů.

Díla vzniklá v období Procházkova pobytu
v Novém Městě na Moravě (1921–1924), kde působil jako profesor kreslení na tamní reálce, završují
celý jeho předchozí kubistický vývoj. Jsou vzácně
kvalitativně vyrovnaná a oproštěná od těch stránek kubismu, které potlačovaly jeho přirozené
malířské sklony. Sám Vincenc Kramář období
z první poloviny 20. let vysoce cenil: „Procházka
shrnuje tu výsledky své dosavadní práce a vytváří díla vzácné komplexnosti, v nichž krajně
vystupňovaná látkovost zápolí v mocném napětí
s duchovní prostorovou konstrukcí.“ Ruku v ruce
se stupňováním smyslovosti nabývá v jeho tvorbě
nový význam figurální námět.

Posuzovaný obraz „Sen noci svatojánské“ je autorovou okouzlující, špičkovou prací ze závěrečného
období, motivovaného ideou nadčasové dokonalosti umění, snahou po dosažení ideálu klasického
umění. Rok 1944 s rostoucí nadějí na osvobození
a vyhlídkami na život v míru podnítil autorovu
tvůrčí aktivitu, která se rozrostla do souboru pozitivně laděných obrazů. V nich Procházka vytvořil
svébytnou paralelu pozdního Renoirova díla,
jež obdivoval, protože shodně zachycovalo svět
arkadického štěstí a nebylo zkaleno jakýmkoli
náznakem bolesti či disharmonie.

Kolem poloviny dvacátých let opouští Procházka
postupně zeslabující kubistické tendence a nalézá kouzelnou polohu klasicizujícího civilismu,
absorbující dobově aktuální poetiku naivizujících
inspirací. Do centra jeho pozornosti se dostávají
témata ze světa každodennosti „zlatých“ dvacátých let, čerpající z okouzlení dobovým módním
stylem, světem mladých lidí žijících láskou, spor-tem, štěstím a nadějemi.
Procházkovo tvůrčí soustředění se na lidskou
postavu začalo být doprovázeno etickými konotacemi jeho malby. Současně se obrací ke klasickým hodnotám antického středomoří a orientu.
Navázání na tyto arkadické tradice ho ve třicátých
letech dovedlo k hledání nadčasového ideálu,
objektivní krásy, kterou nachází v mandlových
očích typizovaných dívčích obličejů a v čisté obrysové linii kresby.
Závěrečné období autorova života, spadající
do doby konce třicátých let a války, je charakterizováno řadou monumentálních obrazů (např.
„Prométheus“ pro brněnskou právnickou fakultu),
kdy Procházka v rozměrech hodných renesančních a barokních velikánů vytvářel svá vidění
šťastného života, přesně odpovídající nitru meditativně orientovaného humanisty. Tyto práce se

Ve čtyřicátých letech se kromě častěji opakovaného motivu „Žní“ či motivů sklizně jako alegorie
plodnosti objevuje u Procházky jako určité novum
divadelní a literární tematika. Spolu s plátnem
„Paolo a Francesca“ (1943) představuje posuzovaný obraz „Sen noci svatojánské“ stěžejní dílo
této řady. Albert Kutal zdůraznil, že „ne všechny
Procházkovy obrazy posledních let jsou malovány
s takovou intenzitou zájmu a koncentrací pozornosti, která se nespoléhá jen na neomylný dekorativní smysl tvůrcův, jako tato jasná pohádka,
v níž Shakespeare sloučil antické motivy se středověkými, podobně jako malíř použil všech svých
znalostí umění a života, aby vytvořil kouzelnou
vidinu noci, z jejíhož temna vystupují pořečtěný
Oberon a Puck i královna Titanie s oslem“.
Ve „Snu noci svatojánské“ ztvárnil malíř poutavou
scénu z Shakespearovy slavné komedie, kdy se
Titanie zamiluje do Klubka s oslí hlavou, kterou
mu přičaroval Puk. Výtvarně se tu zcela příkladně
uplatňují všechny zkušenosti a charakteristiky
malířova postkubistického vývoje: promyšlená
kompozice, charakteristické antikizující, graciézní figurální typy zachycené v složitých pozicích
a s líbeznými výrazy tváří , neobyčejná jistota
výtvarného podání, jak v malířské, tak lineární
složce, vymezující plasticky modelované tvary.
Lze jen přitakat Albertu Kutalovi, který toto dílo
označil za jeden „z nejvýznačnějších“.
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JÍLEK KAREL (1896–1983)
Po koupeli

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1939
olej, plátno
87,5 × 73 cm
sign. LN K. Jílek 39

PROVENIENCE
z majetku rodiny autora

35 000 Kč

Posuzovaný obraz „Po koupeli“ je autentickým,
reprezentativním, senzuálně nesmírně půvabným
dílem Karla Jílka, dosud ne zcela doceněného
zajímavého představitele meziválečné malby,
autora, který se významným způsobem podílel
na utváření podoby výtvarného umění na Moravě,
a to nejenom svou tvorbou, ale i pedagogickou
a organizátorskou činností. Umělce, který svůj
život natrvalo spojil s Brnem, lze představit jako
malíře širšího tematického rejstříku, vynikajícího
jak hlubokým smyslem pro dramaticky vystupňovanou obrazovou skladbu, tak i čistou lyriku. Bylo
o něm napsáno, že v barvách slaví krásu světa
a jeho věčné jaro. „A život znovu rozkvétá.“
Charakterově se Karel Jílek vyznačoval příslovečnou skromností, která mu zabraňovala zdůrazňovat osobní zásluhy a už vůbec mu nedovolovala
vymáhat jejich uznání. Veden ohleduplností
k okolí, měl vždy spíše sklon stáhnout se do pozadí a uvolnit místo jiným. Jílkovo skromné, někdy
až plaché počínání, jevící se jako neschopnost
prosazovat své vlastní dílo, se přitom opíralo
o autorův předpoklad, že si divák k jeho obrazům
najde cestu sám. Oč méně usiloval o vnější uznání, o to více stál o dialog, rezonanci s vnímatelem,
neboť v tom spatřoval dovršení smyslu vlastních
uměleckých snah.
Na začátku své umělecké dráhy se zabýval impresionisticky laděnou krajinomalbou, v pozdějších
figurálních obrazech byl ovlivněn expresionismem.
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Pod vlivem Skupiny výtvarných umělců v Brně,
jejíž se stal členem, dospěl k pozdnímu lyrickému
kubismu. Byl inspirován tvorbou Jaroslava Krále.
Ve druhé polovině třicátých let se stejně jako
Král zabýval sociální tematikou, kterou reagoval
na tehdejší dění v Evropě, ale na rozdíl od něj se
vrátil k expresivnímu vyjádření.
Ve svých krajinářských dílech vytvořil romantický mýtus o krajině Vysočiny, ve třicátých letech
hojně maloval figurální motivy a zátiší. Početná
je i jeho tvorba portrétní, kdy zachytil řadu
významných osobností brněnského kulturního
a společenského života (Čestmír Jeřábek, Antonín
Procházka, Jiří Mahen ad.). Mimo malířské dílo
se příležitostně zabýval návrhy scénických výprav
pro Zemské divadlo v Brně.
Trvalým a hlavním předmětem Jílkova malířského
zájmu se stala lidská postava jako výraz autorova
hluboce humanistického postoje. Zájem o člověka má v jeho tvorbě mnohostrannou podobu.
Autor zastihuje lidskou bytost nejen v osudových
chvílích jejího životního ohrožení, ale i při práci
a v okamžicích jejího soukromí.
Posuzovaný obraz „Po koupeli“ je Jílkovým
reprezentativním plátnem inspirovaným intimním
životem ženy, jež krásně zrcadlí dobový zájem
o námět aktu a intimní okamžiky ženského života
(toaleta, svlékání apod.), posílený senzuálními tendencemi tzv. „čisté výtvarnosti“.
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ZYKMUND VÁCLAV
(1914–1984)

Kubistické zátiší (Hlava)
1948
olej, plátno
31,5 × 40,5 cm
sign. PD V. Zykmund 48
na rubu potvrzení pravosti manželkou autora
a štítek s popisem díla
140 000 Kč
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odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
původně z majetku Ludvíka Kundery (1920–2010),
Zykmundova blízkého přítele a spoluzakladatele
surrealistické Skupiny Ra, významného
literárního teoretika, básníka, prozaika, dramatika,
překladatele a výtvarníka.
Posuzovaný obraz „Hlava“ je autentickým, kvalitním, neobyčejně nápaditým dílem Václava
Zykmunda, mimořádné tvůrčí osobnosti, která se
širokou škálou své kulturní činnosti blížila ideálu
renesančního „uomo universale“ – Zykmund byl
malířem, grafikem, teoretikem umění, fotografem,
tvůrcem animovaných a loutkových filmů, pedagogem, spisovatelem a básníkem.
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BURIAN ZDENĚK
(1905–1981)

Věstonická Venuše
1951
olej, plátno
65,5 × 81 cm
sign. PD Z. Burian
1 900 000 Kč

znalecký posudek: Vladimír Prokop, Jakub Sluka
(kurátoři sbírek)
VYSTAVENO
Zdeněk Burian – Širým světem, Obecní dům, 2019
REPRODUKOVÁNO
Zdeněk Burian – Širým světem, Gallery, 2019,
str. 72
Vladimír Prokop – Zdeněk Burian, Gallery, 2005,
str. 148

Geniální fenomén
paleontologických
rekonstrukcí
Zdeněk Burian, malíř a ilustrátor, výjimečná osobnost jak v oblasti české ilustrace dobrodružné
literatury, tak především dominantní a geniální
umělecký fenomén světového formátu v oblasti paleontologických rekonstrukcí. Nejenom,
že registrujeme přes čtrnáct tisíc jeho prací,
reprodukce originálů téměř v 70 odborných titulech po celém světě a více než 80 výstav, ale především registrujeme jeho osobitou tvář, kterou
svými obrazy vtiskl bez výhrad do několika generací a určil jeho kánon.
Je proto obdivuhodné a zároveň fascinující, že se
právě v naší aukci nabízí jeden z pozoruhodných
a z hlediska historického významu výjimečný
obraz „Věstonická Venuše“. Tato keramická soška
byla inspirací pro Buriana pro vytvoření historické rekonstrukce v obraze. Soška vysoká pouze
11 cm, jejíž hodnota je nevyčíslitelná a je současně
nejstarší keramickou soškou na světě, je z pálené hlíny pocházející z oblasti Dolních Věstonic
na Moravě, kde byla nalezena týmem známého
badatele Karla Absolona v roce 1925. Stáří této
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sošky je datováno do období cca dvacet devět
tisíc let před naším letopočtem. Už jenom punc
této výjimečnosti a zároveň skutečnosti, že je
soška Věstonické Venuše v majetku Moravského
Zemského muzea v Brně, ukazuje na celkový
význam nabízeného obrazu. Impozantní olej náleží
k několika málo dílům, jehož vznik byl motivován
především umělcovým osobním zájmem. Zároveň
je důkazem nesmírných kvalit výtvarného uměleckého projevu v oblasti dramatičnosti, velkého
citu pro barevnou kompozici a nevšední imaginaci. Právě tím se Burian ve své době prosadil nejen
v našem vzdělávacím systému a v mnoha vědeckých publikacích ve světě, ale vytvořily z umělce
nepřehlédnutelný malířský fenomén.
Zdeněk Burian namaloval ještě jeden olej s námětem o Věstonické Venuši, a to později v roce 1958
v menším provedení (62 × 43 cm).
Nabízený obraz v naší aukci je unikátem nejen
co do velikosti a významu, ale zároveň ukazuje
celkový formát malíře.
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JOSEF ŠÍMA

díla z let 1955–60
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
Město
1955
kombinovaná technika, olej, plátno
45,5 × 54,5 cm
sign. PD J. Šíma, UD 1955

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
sbírka Zdenko Reicha, člena skupiny Le Grand
Jeu; významná česká sbírka moderního umění

LD dedikace autorem pro jeho přítele, člena
skupiny Vysoká hra, Zdenko Reicha (A Zdenko
Reich en souvenir amicalement, février 1955)
1 300 000 Kč
samostatná dražba obrazu, aukční poplatek
vydražiteli bude účtovan ve výši 5%

Posuzovaný obraz „Město“ je autentickým, motivicky ojedinělým a sběratelsky velmi cenným
dílem Josefa Šímy, autora patřícího k největším
osobnostem, jež ustálily podobu českého moderního umění dvacátého století. I když se ve třiceti
letech usadil ve Francii a většinu svého života
prožil v Paříži, kde se mu podařilo, jako jednomu
z mála Čechů, aktivně se účastnit mezinárodní
výtvarné scény, živý kontakt s domácí kulturou
nikdy nepřerušil a ve své tvorbě nepřestal akcentovat rysy českého cítění.
Obraz „Město“ zastupuje pozoruhodnou linii
Šímova díla (periodicky se v jeho tvorbě opakující
již od dvacátých let), která je založena na teigovské syntéze „stavby a básně“, na harmonickém
sloučení civilizace a přírody, racionální konstrukce
a dematerializovaných, smyslově naléhavých krajinných plánů a delikátně barevných ploch. Josef
Šíma, milovník moderní architektury a blízký přítel
Le Corbusiera a Augusta Perreta (jehož uhrančivý portrét realizoval v roce 1922), si zde zvolil
civilistní téma z městského prostředí, v němž jedinečným způsobem rezonuje vzpomínka na jeho
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Noblesní syntéza
civilizace a přírody

malířské začátky, na plátna z brněnské periférie
a následně pařížských předměstí. Někdejší civilizační optimismus je tu proměněn produchovnělou
citlivostí, která vedla autora k aktualizaci jeho
malířských úvah o vztahu architektury a přírody.
Osobně vnímám tento unikátní obraz jako výraz
Šímovy „platonické lásky“ k modernímu konstruktivismu. Malíř nemohl být nevšímavý k nové
zástavbě, která měnila tvář pařížských předměstí,
krátce poté, co byl postaven Le Corbusierův slavný projekt Zářícího města („Cité Radieuse“) neboli
„Unité d´habitation“ v Marseille (1947–1952),
předznamenávající vznik dalších obytných jednotek v Nantes-Rezé (1955), Berlíně – Westendu
(1957) ad., jež do reality převáděly ideje levicové
architektonické avantgardy o kolektivním bydlení,
či Le Corbusierovými slovy, realizovaly představu
„stroje na bydlení“.
Posuzovaný obraz je noblesní syntézou intelektuálních a senzuálních dispozic Šímova tvůrčího
naturelu. Lze ho chápat jako pravdivou a jasnozřivou vizualizaci měst – tehdejších i budoucích.
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
Les zapomnění
(Forêt oublieuse)
1955
kombinovaná technika, rozmývaná tuš, akvarel,
uhel, papír na plátně
146 × 115 cm
sign. PD J. Šíma
na rubu štítek výstavy Chateau de Ratilly, 1973
1 800 000 Kč
samostatná dražba obrazu, aukční poplatek
vydražiteli bude účtovan ve výši 5%
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE:
Galerie Le Point Cardinal, Paříž, Francie
VYSTAVENO:
Josef Šíma, Obrazy a kresby, Národní galerie
v Praze, Valdštejnská jízdárna, květen červen
1968, č. k 230
Hommage à Joseph Sima, Chateau de Ratilly,
Francie, 23. 6. – 16. 9. 1973, č. k. 13 („Sans titre“ –
„Bez názvu“)
REPRODUKOVÁNO:
Josef Šíma, Obrazy a kresby, Národní galerie
v Praze, 1968, č. k. 230

Monumentální dílo
výrazové magičnosti
a spiritualizující síly
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V médiu kresby nacházel Josef Šíma po celou
dobu své tvorby nové a hluboce inspirující náměty. Kresba pro něj byla neodmyslitelnou součástí
jeho umělecké práce, nikoli pouhým aktem přípravy k malbě, ale samostatným tvůrčím počinem.
Posuzované, rozměrově monumentální dílo „Les
zapomnění (Forêt oublieuse)“ je toho naprosto
ukázkovým příkladem. O tom, že tato kresba,
vynikající originální kombinovanou technikou
rozmývané tuše, uhlu a akvarelu, jež autorovi
umožnila dosáhnout opravdu neobyčejné výrazové magičnosti, stojí plně na úrovni malby jako
intenzivní a výsostné stránce výtvarného projevu, svědčí i její „obrazová“ adjustace vypnutím
na plátně.
V řadě posloupných fází sledoval Josef Šíma
ve své tvorbě fascinující spektákly přírodních
zákonitostí a křížení veličin: zrození a bytí, vznik
hmoty a její energii, duchovní zázemí jevů, vzájemnou závislost biosféry, klid a pohyb, trvání
a proměnu. Po polovině padesátých let, kdy vzniká „Les zapomnění (Forêt oublieuse)“, se jeho
představivost obrátila k zemi mytické – matce
a ploditelce, a současně máchovské – kolébce
a hrobu všeho života. Šíma jako by se ve své imaginaci vrátil do nepamětných časů počátků přírody, do soumračných krajin, kam se jen s námahou
prodírají ojedinělé paprsky světla a v nichž se formují první arche-typy tvarů.
V posuzovaném díle „Les zapomnění (Forêt oublieuse)“, jež variuje stejnojmenný obraz obdobného formátu (152 × 120 cm, 1955, The Menil
Foubdation, Houston, USA) ztvárnil Josef Šíma
s nesmírnou sugestivitou zrození hmoty. Z neurčitého matečného prostoru, v němž jako by docházelo k neustálým proměnám látkových skupenství, k transformacím hmoty a energie, se vydělují
nabobtnalé útvary jakýchsi energetických jader.
Spiritualizující síla, s jakou se tu setkáváme, patří
k nejvlastnějším přínosům Josefa Šímy do dějin
moderního umění.
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
Krajina
1956
kresba tuší, rozmývaná tuš
50 × 66 cm
sign. PD J. Šíma 56

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
sbírka Zdenko Reicha, člena skupiny Le Grand
Jeu; významná česká sbírka moderního umění

PD přípis autorem (A Zdenko et Gordana –
amicalemen)
450 000 Kč
samostatná dražba obrazu, aukční poplatek
vydražiteli bude účtovan ve výši 5%

Šímův výtvarný projev nepatřil jen malbě,
ale i kresbě, grafice, knižní tvorbě a posléze i vitráži. Zejména jeho kreslířské dílo lze vnímat jako
dokonalé vodítko k poznání této osobnosti mezinárodního významu. Šíma svůj vztah k tomuto médiu lapidárně vyjádřil v dopise Otakaru
Štorchu – Marienovi: „Nemám nic více k vysvětlení a doprovodu. Jedině ještě to, že strašně rád
kreslím. To je všechno.“
Po druhé světové válce, kdy nemaloval, začal
Josef Šíma postupně obnovovat svůj vztah
k vlastní práci. Jak vysvětlili Lenka Bydžovská
a Karel Srp, „vstoupil do jiného časového rozměru, než jaký sledoval od začátku dvacátých
do počátku let čtyřicátých“. Již v meziválečném
období výrazně proměnil své pojetí času, a to
z avantgardního, typického pro dvacátá léta,
k mytickému. Další obsáhlý úsek měl odlišný
charakter. Obsahoval vědomé návraty ke starším stěžejním námětům. Šíma na ně dokázal
nahlížet jinak, zužitkovat je a obohatit o nové
životní a umělecké zkušenosti, aby se po tvůrčí
odmlce opět vrátil na výtvarnou scénu a zařadil
do dobových souvislostí moderního evropského
malířství.
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Posuzovaná, nesmírně výtvarně subtilní kresba
„Krajina“ je velice krásným a vzácným dokladem,
jak Josef Šíma i po polovině padesátých let udržoval dialog se svou vlastní minulostí, vzpomínkami, představami a názory, které formovaly jeho
meziválečnou tvorbu. Tematicky tu využívá své
klasické, imaginativní krajinné schéma třicátých
let. Ve volném prostoru, v němž jako by nepůsobila gravitace, se zvláštní silou přitahují útvary
zemské a nebeské. Tyto formy, z nichž tu v pravé
dolní části lze označit za zabstraktnělé „neskutečné tělo“, jsou ovládány dostředným pohybem,
který obrazovou skutečnost dynamizuje, dává
jí vnitřní napětí, vyúsťuje však do harmonické rovnováhy vzájemně vyvážených protikladných sil.
Posuzovaná kresba „Krajina“, výrazově maximálně
abstrahovaná a doslova „nehmotná“, je Šímovou
básnivou kontemplací přírody, „uvolňující stavidla
malířova snění“ (F. Šmejkal). Jsme tu konfrontováni s maximem autorova lyrismu, tedy oním
generačně sdíleným stavem ducha, jenž je „především záležitostí smyslů a citu; smysly a cit živí
jeho fantazii, ale také naopak smysly a cit jsou
jím oslovovány“, jak napsal umělcův přítel, básník
Jaroslav Seifert.
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
Krystal
1960
kombinovaná technika, lavírovaná tuš, uhel, papír
32,5 × 50 cm
sign. LD J. Šíma 60

Syntéza malířské kultury
a duchovní hloubky

280 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
Galerie de Navarre, Paříž, Francie; Galerie Di Meo,
Paříž, Francie
soukromá sbírka
Versailles Encheres, Abstract and Contemporary
Art, Versailles, Francie, 8. 7. 2018, pol. 60
Drouot-Richelieu, Post War & Art Contemporain,
Digard Auction, Paříž, Francie, 20. 10. 2019, pol. 85
soukromá sbírka
VYSTAVENO A REPRODUKOVÁNO
„SIMA, lavis d’encre“, Galerie de Navarre,
Galerie di Meo, Paříž, Francie, 8. 4. – 9. 5. 1992,
reprodukováno v katalogu pod č. 17, s. 43
„Franklin Chow & l’encre de Chine“, Galerie Thessa
Herold, Art Paris Art Fair, Paříž, Francie, 2014,
reprodukováno v katalogu pod č. 15

V roce 1960 realizoval Josef Šíma pozoruhodný
soubor monochromních děl na papíře, v nichž
pracoval kombinovanou technikou lavírované
tuše a uhlokresby. Některá díla tohoto výtvarnou
technikou sjednoceného, ale motivicky poměrně
různorodého cyklu, vystavily roku 1992 pařížské
galerie De Navarre a Di Meo. Patří mezi ně i posuzované dílo „Krystal“.
Zatímco Šímova pozdní tvorba je na jedné straně
oslavou duchovní světelné krajiny, v jiných dílech
jako by malíř sestoupil do hlubších, temnějších
vrstev země, do nichž jen tlumeně pronikají
paprsky či jakési ozvěny světla. Technika rozmývání černé tuše na mokrém podkladu, kombinovaná s graficky výraznou kresbou uhlem, přímo
nabízela zraku nové smyslové roviny, vyjadřující
různé zkušenosti.
V posuzovaném díle „Krystal“ proniká autorův
pohled do samého nitra hmoty, aby v ní odkryl
složení struktury. Země zabstraktněla do plošného rozvržení a proměnila se v říši krystalických
plánů. Linie vyznačují směry sil a nadřazených
zákonů nad živelným seskupováním. Posuzovaná
kresba je mimořádně jímavou krajinou nevědomí,
v níž dřímají jakési zárodky hmotného světa, střežené tlumeně vyzařujícím světlem.
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
Modrá krajina – Světlo II
(Paysage bleu – Lumière II)
1960
olej, plátno
81 × 100 cm
sign. PD J. Šíma 60, na rubu J. Šíma - 60
na rubu název díla autorem, na rubu na blindrámu
štítek Galerie Paul Facchetti, Paris s popisem díla
3 300 000 Kč
samostatná dražba obrazu, aukční poplatek
vydražiteli bude účtovan ve výši 5%

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
Galerie Paul Facchetti, Paříž, Francie; soukromá
sbírka, Francie; Christie’s Art Contemporain vente
du jour, Paříž, Francie, 9. 12. 2015, pol. 157
VYSTAVENO
Joseph Sima, Galerie Paul Facchetti, Paris,
listopad–prosinec 1960
REPRODUKOVÁNO
(monografie) František Šmejkal, Josef Šíma,
Odeon, Praha, 1988, s. 358, č. 401

Mentální krajina vnitřního
světa zaplavená světlem
Obraz „Modrá krajina – Světlo II“ z r. 1960 je excelentní Šímovou legendární Mentální krajinou.
O tomto období píše F. Lamač: „… Otevírá tak druhou, více než dvacet let trvající etapu své tvorby,
během níž vytvoří svá vrcholná díla, vyznačující
se neobyčejnou duchovní hloubkou a zcela mimořádnou malířskou kulturou. (str. 246)

V posledním desetiletí svého života dospívá Šíma
k závěrečné syntéze, která se vyznačuje vzácnou
malířskou suverenitou a neobyčejnou duchovní
hloubkou. Na rozdíl od mnohých jiných malířů,
kteří se dožili stejně vysokého věku, nerozmělňuje Šíma své někdejší objevy, i když na svou
předchozí tvorbu stále navazuje, ale pouští se do
řešení nových výtvarných problémů. Jeho obrazy
si uchovávají svěžest, intenzitu, novost pohledu, ale zároveň mají i zvláštní produchovnělost,
oproštěnost, zvnitřnělou světelnost, upomínající
na pozdní období tvorby starých mistrů: Tiziana,
Tintoretta, Rembrandta …“ (str. 303)
F. Šmejkal ve své monografii o obraze píše: „V průběhu roku 1968 se Šíma opět vrátil k tématu mentálních krajin zaplavených vibrujícím, opalizujícím
světlem. Navázal v nich na sérii analogických
obrazů z roku 1960 (např. na Modrou krajinu –
světlo). str. 343. Obraz tak předznamenal pozdější
Šímovu tvorbu.“
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Posuzované dílo „Modrá krajina – Světlo II
(Paysage bleu – Lumière II“) je originální, neobyčejně produchovnělou, výtvarně delikátní
a koloristicky nesmírně oku lahodivou prací
Josefa Šímy, jednoho z mála českých umělců,
kteří se zapsali do dějin výtvarného umění
i v mezinárodním kontextu. Tvorba Josefa
Šímy patří k těm hodnotám světového moderního umění, které vzdorují zařazení do úzkých
kategorií jednotlivých výtvarných směrů. Bylo
tomu tak v období surrealismu, jehož doktríně
se Šíma nikdy zcela nepodřídil, tak i v pozdní
fázi na pomezí nefigurativní tvorby, aniž by k ní
mohlo být jednoznačně přiřazováno. Většinu
svého života prožil v Paříži, kde se mu podařilo
aktivně se podílet na mezinárodním výtvarném
dění. Svou výtvarnou dráhu začal v prvních
poválečných letech obrazy s civilistní tematikou, které po odjezdu do Francie v roce 1920
střídá krátké období větší formální experimentace. Od roku 1921 participoval jako zahraniční
dopisovatel na aktivitách Uměleckého svazu
Devětsil. Teigeho program stavby a básně,
konstruktivismu a poetismu, korespondoval
s jeho tvůrčím založením. V roce 1927 se stává
s několika mladými francouzskými básníky
zakládajícím členem skupiny Le Grand Jeu,
čímž nalézá inspirativní paralelu svého díla.
Šímova plátna nesou v každém období vůdčí
myšlenku, která přes rozrůzněnost a rozvětvenost jeho projevu vyrůstá z jednoho hlavního
zdroje – z vědomí jednotnosti struktury kosmu
a sounáležitosti jeho částí. V řadě posloupných
zastavení nad přírodními zákonitostmi sleduje
autor prostupování veličin: zrod a bytí, vznik
hmoty a její energii, duchovní základ jevů, jednotlivosti a celek, vzájemnou závislost biosféry,
klid a pohyb, trvání a proměnu, posloupnost
času i rozměry prostoru, souvislost současnosti s minulostí, intuicí porovnávanou skutečnost, stav vědomí i podvědomí, racionalitu
i imaginaci.
Na základě několika iluminačních zážitků
se ve druhé polovině dvacátých let zrodil
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v Šímových obrazech nový imaginativní svět.
V náhlém výtrysku ohromujícího zření, iniciovaného spatřeným bleskem, se mu otevřel prostor,
na jehož rozhraní byl čin stvoření a velikost tvůrčí
síly dodávající jednotu celému jsoucnu. V roce
1924 uviděl zemi v jednolitém souvislém aktu
zrodu a vertikálu propojující zemi s oblohou.
Otřásla jím síla dynamické činnosti, ucelenost
přírodních zákonů i myšlenka, která je dala do
pohybu, že nadále zůstal pozorovatelem a svědkem toho, co „viděl tak jasně“. V intuitivním
pohledu probuzeném rozbouřeným živlem poznal
to, k čemu vědci dospívají dalekosáhlými výzkumy: že celý kosmos ovládají „jednoduché principy,
které platí pro elementární částici i pro atom,
pro molekulu i pro krystal, pro rostliny i živočichy,
pro člověka i pro planety, pro hvězdy i galaxie“.
V této atmosféře bylo pro Josefa Šímu velkým
přínosem setkávání s mladými básníky – filozofy, s nimiž si velice dobře porozuměl a s nimiž
na podzim roku 1927 založil skupinu Le Grand
Jeu (Vysoká hra), která pak sehrála ve francouzské kultuře důležitou úlohu. Její jádro
tvořili R. Gilbert – Lecomte, R. Daumal, A. R.
De Renéville a Šíma, osobnosti, které přinesly
do skupinové aktivity nejoriginálnější vklady
a zůstaly také jejímu programu věrné, každý svým
odlišným způsobem, po celý život. Počátkem
druhé světové války se Šíma na celé desetiletí
umělecky odmlčí a systematicky začíná pracovat
od padesátých let. Jeho pozdní dílo se dostává
do blízkosti lyrické abstrakce, ale stále se vrací
k myšlení Vysoké hry.
Posuzovaný obraz „Modrá krajina – Světlo II
(Paysage bleu – Lumière II“) má pro toto období
zcela typickou odhmotněnou podobu informelní
světelné vize, utkané z rozechvělých, světlem
napojených barevných skvrn. Šíma tu navázal
na své krajiny z počátku třicátých let s nepravidelnými útvary – „ostrůvky“ symbolizujícími
zemi, avšak v mnohem jemnější, produchovnělejší
podobě. Chvějivý opar světla nyní prostupuje
a změkčuje okrově laděné plány, jež tvoří tvoří
jakousi nehmotnou kostru země.

Zatímco v některých obrazech z této doby
připomíná původní přírodní zážitek ještě místopisný název (Plougrescant, Milánská pláň,
ad.), ve vrcholných mentálních krajinách, k nimž
náleží posuzované dílo, se tato inspirace přetavila
do univerzální vize Země – Světla.
Spolu s redukcí jazyka forem Šíma záměrně omezuje i svou barevnou paletu, aby okouzlujícím
způsobem rozvedl světelné odstíny především
dvou barev, modré a okrové. Záplavu úchvatně
nuancované modře sofistikovaně „rozehřívá“ teplá
okrová báze země. Přes zdánlivou abstraktnost
tato interiorizovaná krajina neklamně odkazuje
ke sféře smyslového vnímání, k ambivalenci senzuálních počitků. Tato rovina hrála v Šímově tvorbě důležitou roli, jak dokládá například jím často
citovaná vzpomínka na střídání pocitů chladu
a tepla při koupání v ledové vodě řeky Úpy. Nebo
jinými autorovými slovy: „Jistý silný vjem (…) se
promění dominantní barvou v harmonii, nebo
jinou, komplementární, v protiklad …“ (J. Šíma,
1966).
Posuzované dílo „Modrá krajina – Světlo II
(Paysage bleu – Lumière II“) je Šímovou okouzlující krajinou „jasu“, sálající těkavou, vibrující
energií, jež zachycuje prchavý okamžik světa
ve stavu proměny. Autor nás jím pobízí k úniku
z hmotného světa věcí a tělesnosti do světelných
krajin ducha, k jasnému vědomí našeho světa,
prosycenému spiritualizující silou světla.
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JIŘÍ KOLÁŘ
díla z let 1961–96
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KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
Zimní Olympijské hry 1984
Sarajevo – objekt, koláž
1983
2× kolážovaný objekt / roláž
v. 108,5 cm / 50,5 × 24 cm
sign. na rubu J. Kolář 83
přiloženy dvě fotografie autora s dílem
180 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
na plakátu pro Zimní Olympijské hry v Sarajevu
1984

Jiří Kolář prožíval na konci sedmdesátých
a počátku osmdesátých let značně bouřlivé období svého života. V roce 1979 se mu podařilo získat,
roční stipendijní stáž v Západním Berlíně a roku
1980 na pozvání Centre Georges Pompidou
již přesídlil do Paříže. S prvním oficiálním povolením k prodloužení pobytu neměl problém,
ale žádost o druhé prodloužení již byla zamítnuta.
I přes tento zákaz se Kolář rozhodl v Paříži zůstat
– což v očích normalizačního režimu znamenalo
jasnou politickou emigraci.
Ředitel pařížské galerie Maeght-Lelong tehdy
Koláři zařídil byt a ateliér a nabídl mu pravidelný
příjem.
Roku 1982 byl Kolář v Československu odsouzen
v nepřítomnosti k ročnímu vězení a ztrátě majetku. Za asistence jeho ženy Běly Kolářové, která
v té době vycházela s režimními úředníky velmi
dobře a která se marně pokoušela vycestovat
za manželem, pomohl ředitel Jiří Kotalík převést
část Kolářovy sbírky do Národní galerie a část
rozprodat, aby tím Koláře před režimem uchránil.
Po roce 1989 umělec tuto konfiskaci svého díla
velkoryse legalizoval darovací smlouvou a proměnil ji v mecenášský dar.
V nepříjemném normalizačním roce 1984, kdy byla
zastřelena Indíra Gándiová a znovu zvolen Ronald
Reagan – dostal Jiří Kolář nabídku na realizaci plakátu pro Zimní Olympijské hry v Sarajevu
1984, kdy byl zařazen mezi 16 nejlepších umělců té doby. Každý z nich měl za úkol připravit
pro ZOH námět plakátu, tak aby jeho motiv
zaručoval vysokou kvalitu umělecké myšlenky
i její realizace. Kolář se tak stal jednou z uměleckých světových ikon jako byli Dorazio, El Greco,
Hwang, Moore, Pistoletto, Rosenquist, Santomaso,
Twombly a Warhol.

plakát pro Zimní Olympijské hry v Sarajevu 1984
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Nabízené dílo Jiřího Koláře je originálním dílem,
které bylo pro olympijský plakát ZOH 84 předlohou a které se po takřka čtyřiceti letech objevuje
poprvé v České republice.
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KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
Bajka o tabákové planetě
1989
asambláž, chiasmáž, koláž, deska, plexi
89 × 67 × 7,5 cm
sign. na rubu Jiří Kolář 89
na rubu název díla autorem, štítek Melesi, Lecco,
Itálie s popisem díla
90 000 Kč

Cítěné se transformuje
do viděného

Koláže vytvářel stejně suverénně, jako psal básně.
Jeho umělecká díla chránily zdi Guggenheimova
muzea, jeho básně v současnosti plní stránky
čítanek a přesto Češi, kteří chodili do školy před
rokem 1989, o Jiřím Kolářovi většinou nikdy neslyšeli.
Jiří Kolář se narodil 24. září v Protivíně. Je těžké
ho zařadit k nějakému uměleckému směru, neboť
již od počátků své tvorby se choval spíše jako
solitér. Ke Kolářově orientaci významně přispělo
členství ve Skupině 42, kde se vyskytl po boku
Jindřicha Chalupeckého, Jana Smetany, Ivana
Blatného, Kamila Lhotáka nebo Josefa Kainara.
Jedna z prvních výstav byla uspořádána již v roce
1937 v D 34, kde se Kolář představil svými kolážemi.
Po druhé světové válce Kolář hodně cestoval.
Zavítal například do Anglie nebo Francie, která
se po roce 1980 stala jeho druhým domovem.
Rok 1989 byl pak zlomový nejen pro naši vlast,
ale také pro umělce samotného, který se mohl
po dlouhých letech vrátit zpět z Francie. Ihned
se také zapojil do uměleckého i veřejného života. V té době byl již jeho velký přítel Jindřich
Chalupecký velmi vážně nemocný a ležel
v nemocnici. A právě z Kolářovy iniciativy byla
koncem roku 1989 uspořádána veřejná sbírka
uměleckých děl, z jejichž dražby měly být získány
prostředky na zakoupení hemodialyzačního přístroje, pro Chalupeckého léčbu. Přístroj nakonec
zakoupila Nadace Charty 77. A z děl byla uspořádána výstava Pocta Jindřichu Chalupeckému
(16.–28. ledna 1990), po které se obrazy staly součástí sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových.

zadní strana díla
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Z této doby pochází i meditativní velkoformátová
práce Jiřího Koláře – „Bajka o tabákové planetě“, která byla jasnou ukázkou Kolářovi poetické
opravdovosti a umění vidění světa spojenou
ve schopnost zaznamenávat okamžiky nejen
hmatatelné, ale především cítěné.
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KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
Božena Němcová
1996
koláž, perforace
28,5 × 23,5 cm
sign. PD monogram JK 96, na rubu Jiří Kolář 96.
P, 25. 10. 96 P.
10 000 Kč
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KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
Obálková báseň
koláž, asambláž, kresba perem,
papíry, dopisní obálka
24,5 × 14 cm
sign. nezjištěna

PROVENIENCE
Grosvenor Gallery London, Christie´s, London,
3. března 2017

na rubu štítek s popisem z dražby v Christie´s,
22. června 2012
10 000 Kč
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KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
Bez názvu
1961
stratifie – prořezávaný vrstvený papír, deska
44,5 × 62 cm
sign. PD monogram JK 61
na rubu popis díla
280 000 Kč

Umělecký vývoj Jiřího Koláře není snadné postihnout. Jeho tvorba, ležící na pomezí výtvarného
umění a poezie, se mnohdy přiblížila dobovým
proudům, ale nikdy se s žádným neztotožnila.

„Zdá se, že experiment
a odvaha v umění je pro
falešně myslící lidi mnohem
nebezpečnější než cokoli
jiného. (…)“

Kolářův umělecký eklektsmus vyhřezl především na přelomu padesátých a šedesátých let,
kdy objevil základní postupy, které pak rozvíjel,
zdokonaloval a kombinoval. V těchto letech výrazně zasáhl i do oblasti experimentálního umění.
Zde představené dílo, Kolář dokončil právě
na počátku šedesátých let. Práce je vytvořena
metodou stratifie, v níž umělec slepil několik
vrstev barevných papírů a ty pak skalpelem prořezával. Odkrýváním spodních plánů odhaloval
a vytvářel pozoruhodné obrazce. Stratifie se stala
logickou součástí Kolářova složitého systému.
Osoba Jiřího Koláře významně přispěla k chápání
moderního způsobu myšlení. Jeho práce podnítila
komplexní vnímání skutečnosti a to z nejrůznějších úhlů pohledu.
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BAUCH JAN (1898–1995)
Portrét děvčete – Děvče
(půlakt)
1960
olej, plátno
54,5 × 44,5 cm
sign. LN Jan Bauch 1960
na rubu na blindrámu razítko výstavy v Karlových
Varech
160 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
sbírka dr. Jána Rišky, generálního ředitele
Československého rozhlasu v letech 1970–1989
významná sbírka moderního umění, Praha
VYSTAVENO
Výstavní síň Mánes, Praha, 1946
Výstavní síň Mánes, Praha, 1976, reprodukováno
na plakátu k výstavě
Karlovy Vary
REPRODUKOVÁNO
(monografie) R. Michalová a P. Kováč, Jan Bauch,
2012, č. 153, s. 212 a 213 (detail)
na plakátu výstavy v Mánesu 1976

Posuzovaný obraz „Děvče (Půlakt)“ představuje
mimořádně noblesní ukázku Bauchova malířského
mistrovství. Toto plátno zaujme nevšední poetickou něhou. Autor velké tvořivé síly zde pomalu
„cizeluje“ ušlechtilé rysy dívčí tváře a dekoltu
s náznakem plně tvarovaného poprsí z krásné
barevné hmoty, neboli, jak Francouzi říkají, „belle
matière“. Dlouhým procesem „plastického hnětení“
dává prchavému pelu dívčího kouzla nadosobní,
věčnou platnost.
Volba úderné rumělky v pozadí, nechávající
nádherně vystoupit tuto mlčenlivou krásu, zrozenou ze zjitření smyslů, vznikla z podvědomé
nutnosti, „která vládne spíš malířem než naopak“
(Bauchova slova).

plakát výstavy v Mánesu 1976
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V posuzovaném díle „Děvče (Půlakt)“ Jana
Baucha je úchvatným způsobem zakleto tajemství
života, tajemství, které čím méně na sebe upozorňuje, tím více láká.
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JÍRA JOSEF (1929–2005)
Jaro na Malé Skále
1967
olej, plátno
64 × 79,5 cm
sign. PD J. Jíra 67
140 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

„Nikdy v životě bych
asi nebyl schopen udělat
nějaký obraz, aniž bych
se vázal k nějakému místu,
určité vzpomínce nebo
prožitku“

zadní strana obrazu
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Posuzovaný oboustranný obraz „Jaro na Malé
Skále“ je originálním, velmi kvalitním, typicky
expresivně podaným a koloristicky okouzlujícím
dílem Josefa Jíry, jednoho z nejvýraznějších umělců generace narozené mezi dvacátými a třicátými
lety dvacátého století, generace, která nastupovala na scénu po druhé světové válce a hrála
klíčovou roli při opětovném navázání na přerušenou tradici vývoje českého moderního umění.
Jméno Josefa Jíry, „maloskalského Chagalla“,
jak byl často nazýván, je spojováno s krajinou
Podkrkonoší a mimořádnou svérázností a osobitostí jak uměleckou, tak lidskou. Malíř sám sebe
vnímal jako „obyčejného člověka“, což Bohumil
Hrabal precizoval slovy, že „Josef Jíra je opravdu
neobyčejně obyčejný člověk“. Byl velkým vyznavačem života se všemi jeho až požitkářsky konzumovanými dary.
V posuzovaném obraze, jenž je malířsky nesmírně
působivým, fauvisticko-expresivním ztvárněním
jara na autorově milované Malé Skále, se Josef
Jíra zcela typicky představuje jako vyznavač přírody a mysteria jejích proměn. Zejména období
nadcházejících Velikonoc se autorovi stalo projekční plochou vzpomínek a zasutých zážitků,
jevištěm mystéria života a zanikání. Toto plátno
nesmírně zdařile vyvažuje expresi vyjadřovacích
prostředků, oslňující kolorit evokující barevnost drahých kamenů a lyrický, citový obsah.
Zachycuje krajinu pojatou jako osud, jako osud
všech lidí, stojících na určitém rozcestí. Malířská
oslava panenského jara v podhorské vesnici tak
současně vyjadřuje i varování před přílišnou technologizací života. Jak se Josef Jíra sám jasně
vyjádřil: „Bojím se sídlišť a mám strach z každého
nového igelitového pytlíku, se kterým si příroda
neví rady“.
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JÍRA JOSEF (1929–2005)
Z Javoriny
1988–1991
olej, plátno
80 × 100 cm
sign. PD J. Jíra 88-91, na rubu J. Jíra 88-91
na rubu popis díla autorem
250 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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Na posuzovaném plátně se malba stává mimořádně citlivým seizmografem psychického dění.
Autor tomu uzpůsobuje svůj výtvarný postup.
Nanáší barvu místy v silných vrstvách, zpracovává
ji i prsty, bez pomoci štětce, aby působila ve své
surové naléhavosti. Plochy potemnělých barev
kontrastují se zářivou bílou, symbolem nevinnosti, doslova křičící ve své „nahosti“ a „obnažení“.
Trhlinou v obloze se dere nebeské světlo na
pozemský svět. Vášnivá víra v malbu provází Jíru
„na útěku před předzvěstí katastrofy“.
Do obrazu „Z Javoriny“ vtělil Josef Jíra s nesmírnou sugestivitou své varování lidskému rodu,
že mladí lidé dnes již asi nikdy nepochopí symboly, které znamenají starý slovanský svět, i symbol
člověka, který zemřel na kříži …

38

JÍRA JOSEF (1929–2005)
Milenci
(Krajina u Hamštejna)
1969
olej, plátno
60 × 70 cm
sign. LD J. Jíra 69, na rubu J. Jíra / 1969

PROVENIENCE
zakoupeno od autora
REPRODUKOVÁNO
Josef Jíra – Malíř a grafik – výběr z díla, vydal
Josef Jíra a Art Praha, 2004, obr. 13 (se špatnou
datací)

na rubu popis díla autorem
180 000 Kč
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LINHART KAMIL
(1920–2006)

Záliv ve Vouliagméni
1960
olej, plátno
64 × 92 cm
sign. LD K. Linhart 60., na rubu na štítku
K. Linhart / 1960
na rubu na blindrámu autorský štítek s popisem
díla
45 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
Posuzovaný obraz „Záliv ve Vouliagméni (Řecko)“
je originálním, kvalitním, výtvarně skvěle abstrahovaným a krásně koloristicky cítěným dílem
Kamila Linharta, klíčového reprezentanta proslulé „lounské krajinářské školy“, člena skupiny
Křižovatka a významného představitele českého
neokonstruktivismu, autora, který se spolu s dalšími lounskými výtvarníky, Zdeňkem Sýkorou
a Vladislavem Mirvaldem, nesmazatelně zapsal
do dějin evropského umění druhé poloviny dvacátého století.
Na rozdíl od zmíněných autorů, s nimiž pojilo
Linharta blízké přátelství a stejné studijní východisko, čekala jeho tvorba poněkud déle na ocenění. Teprve po roce 1989 se dostalo jeho osobě
zasloužené pozornosti. Výstava v domě U Černé
Matky boží roku 1996 umožnila přehlédnout
umělcovu výtvarnou práci od prvé poloviny šedesátých let až do tehdejší doby a současně poprvé
zveřejnila tu část tvorby, jež vznikala od počátku
sedmdesátých let a zůstávala skryta v soukromí
jeho ateliéru. Neprezentovala však neméně důležité, ranější fáze autorova díla, a to ani počáteční
bouřlivá léta ve společenství lounských surrealistů, ani období plenérové krajinomalby, podnícené
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vzorem prof. Martina Salcmana. V roce 2006
a 2010 následovaly výstavy v Galerii Benedikta
Rejta v Lounech. Určitým způsobem však jeho
práce čeká na plné docenění dodnes. Je tomu
snad možná proto, že tvorba Kamila Linharta vždy
stála poněkud stranou, vymykala se z úzce vymezených kategorií a byla pociťována jako solitérní
projev. Jak uvádí Zbyněk Sedláček, „její vývoj
od počátku 60. let do dnešních dnů můžeme číst
jako příběh hledání a nalézání, jako svého druhu
mýtické podobenství velkého návratu zařaditelné
do sféry individuálních mytologií. Na druhé straně se však vyznačuje citlivou reakcí na proměny
duchovního klimatu, opisujíc vývojovou dráhu
výtvarného umění své doby. Když odhlédneme
od raného surrealistického rozběhu, nacházíme
souvislost s konstruktivními tendencemi let šedesátých, do jejichž rámce lze autorovu produkci
té doby zařadit, a to i v příbuznosti s minimalizujícím proudem závěru zmíněného desetiletí,
posléze s konceptuálním uměním 70. let a konečně s návratem k závěsnému obrazu v následujícím desetiletí, souběžně s masivním nástupem
postmoderní malby“.
Posuzovaný obraz „Záliv ve Vouliagméni (Řecko)“
je Linhartovou krásnou krajinářskou prací z období počátku šedesátých let, kdy fascinaci domácí,
především lounskou přírodou, vystřídala inspirace
z několika zahraničních cest.
Říká se, že kdo se jednou dotkl světa Středomoří,
ten nezapomíná … U Kamila Linharta to platí dvojnásob. Především cesta do Řecka – cesta za sluncem, světlem, barvami a všemi vůněmi života,
znamenala potřebnou obnovu jeho tvůrčích sil.
Posuzovaný obraz skvěle dokládá, jak autor dokázal mistrně syntetizovat obraz krajiny, jak se jeho
hlavním výrazovým prvkem stala barva a abstrahované vidění přírodních forem. Odtud byl k lyrické abstrakci už jen malý krůček.
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MAREŠOVÁ MILADA
(1901–1987)

Sestra Gombi
1974
olej, plátno
79,5 × 39,5 cm
sign. LD Milada Marešová 1974
190 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Výtvarnice lidských
mikropříběhů

Malířka, kreslířka, ilustrátorka a příležitostná scénografka Milada Marešová patří k jedněm z nejpozoruhodnějších umělkyň české výtvarné scény
20. století.
Pro umělecký výraz Marešové byly stěžejní dvě
studijní cesty: První, kterou podnikla v roce
1922 do Německa, kdy se seznámila s představiteli německého expresionismu a se sociálně-kritickými proudy tehdejší realistické malby.
Druhou důležitou cestou byla v roce 1923 Paříž,
kde navštěvovala přednášky Františka Kupky.
Francouzská metropole Marešovou zcela pohltila.
Každodenní život Pařížanů jí fascinoval – ruch
na bulvárech, kavárny, obchodní výlohy, metro,
atmosféra v parcích a zahradách – to vše se stalo
vděčným tématem jejích obrazů. Svou tvorbou
dokázala Marešová ukázat na ženu v nové perspektivě. Byla si vědoma dobové společenské
a kulturní nerovnosti, jenž panovala mezi mužem
a ženou, avšak více než boj za ženská práva
jí zajímaly konkrétní osudy žen v moderní společnosti. Zobrazovala nejen velkoměstská témata
s bulváry plných lidí různých věkových, sociálních
a etnických kategorií, ale i intimní lyricko-poetické
portréty ženy nebo malých dětí v krajině.
Období druhé světové války strávila Marešová
v ženské káznici, kvůli svým ilustracím pro ilegální časopis. Po skončení války se její malířská
činnost na dlouhou dobu odmlčela. Zhruba
po dvaceti letech, tedy již v pozdní fázi své tvorby, se Marešová opět vrací k námětům ze ‚zářivé‘
Paříže.
Zde dražená práce z roku 1974, je nádherným
příkladem originální sensibility Milady Marešové
a jejího pohledu na ženu.
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ANDERLE JIŘÍ (1936)
Bubeník
(Hommage á Bernard
Schutze)
1991
kombinovaná technika, olej, tuš, plátno
70 × 50 cm
sign. LD Anderle 306/1991
220 000 Kč

„Mohu pracovat jen
na tématech, která jsem
hluboce prožil ...“

Zde představené dílo „Bubeník“ 1991, pochází
z ateliéru významného českého malíře a grafika
– Jiřího Anderleho, výtvarníka, který svým imaginativním realismem ovlivnil tvorbu celé generace
českých umělců.
Dětství prožíval v tísnivé době války, otec
mu navíc velmi brzy zemřel na TBC plic. Po válce
byl Jiří spolu s maminkou pravidelně zván na
rentgen. Z tohoto období ‚nemocničních návštěv‘
zůstali Anderlemu vzpomínky, jenž měly vliv
právě na jeho pozdější tvorbu – zájem proniknout
do neviditelného tkáně, světa uvnitř člověka.
Za jeho dětství mu babička často říkávala:
„Co z tebe bude? Šikovnej seš jak hrom do police ... Kam šlápneš 7 let tráva neroste ... Štípání
polínek dříví ti jde jako psovi pastva ... Pořád by
sis´ jen čmáral ... Ani husy od rybníka nepřiženeš domů všechny (...) Vždycky je musím hledat
u sousedů.“ Říkávala mu často babička. Ono „čmárání“ vyústilo v to, že Anderle nastoupil na šestileté studium Akademie výtvarných umění v Praze.
Po absolvování začala jeho úzká spolupráce
s jevištěm Černého divadla Jiřího Srnce. Právě
tam si Anderle uvědomuje sílu gesta a sílu změny
ve výrazu tváře. Jeviště divadla se mu stalo metaforou pro vnímání divadla světa – divadla života.
Začaly vznikat umělcovy první grafické cykly, jenž
jsou dnes součástí sbírek předních světových
muzeí – Metropolitního muzea v New Yorku nebo
Centre George Pompidou v Paříži.
V roce 1981 Anderlův přítel Bohumil Hrabal
napsal: „ (… ) Tak Jiří Anderle přinesl svými cykly
grafickou a malířskou epopej moderního života, kmitajícího mezi Dantovou Božskou komedií
a Rimbaudovým Pobytem v pekle. Jeho grafické
listy a obrazy se propojují s Altamirou a Goyou,
Ensorem a Pablem Picassem.“
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ANDERLE JIŘÍ (1936)
Čtyři roční období – cyklus
Ovidius Metamorphoses
1981
kombinovaná technika, tmel, koláž, barevné tuše,
pastel na desce
99,5 × 71 cm
sign. UD Anderle 150/1981
UD název díla a dedikace autorem
120 000 Kč

Narodil se v roce 1936 v Pavlíkově na Rakovnicku,
posléze odešel studovat do Prahy, kde absolvoval na Akademii výtvarných umění u profesorů Antonína Pelce (ateliér malby) a Vladimíra
Silovského (ateliér grafiky).
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
působil jako asistent na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V té době už byla jeho neobvyklá
a originální tvorba s respektem reflektována
v Československu a díky výstavním příležitostem i v zahraničí, kde získal řadu ocenění a byl
zařazen do mnoha významných světových sbírek
(např. Centre George de Pompidou, Paříž nebo
Metropolitní muzeum, New York).

Střet hodnot a ideí
konceptuálního umění
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Jeho tvůrčí přístup byl a je oceněn především
díky precizní formě, u níž překvapuje především
důraz na detail a propracovanost, které se zároveň nijak nekříží s monumentalitou celku.
Zde nabízené dílo je krásnou ukázkou nejoceňovanější polohy tvorby Jiřího Anderleho spojené
do neočekávané polohy konceptního díla. Tato
práce demonstruje Anderleho mistrovství v citlivě
pojaté, rozfázované kresbě na sádrovém podkladu. Představovaný obraz patří mezi umělcovy
unikátní solitéry a nelze ho zařadit do žádného z autorových cyklů, kterým se kdy věnoval.
Naopak v této práci rozvíjí zcela notvé uchopení
abstraktního tvaru, nad nímž levituje krajina jeho
zahrady zachycená na fotografiích v proměnách
jednoho roku s příznačným názvem – „Čtyři roční
období –Ovidius Metamorposen“.
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VALTER KAREL (1909–2006)
Krajina
1965
olej, olejová tempera, sololit
48 × 61, cm
sign. PD 65 / Valter, Valter
65 000 Kč
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„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.“
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NĚMEC RUDOLF (1936–2015)
Ve žluté
1983
akryl, email, plátno
135 × 93 cm
sign. na rubu monogram NR 83, na blindrámu
Rudolf Němec 1983
na rubu na blindrámu popis díla autorem
65 000 Kč
PROVENIENCE
významná sbírka moderního umění, Berlín

Výrazný představitel
nové figurace

Umělec a básník Rudolf Němec, vrstevník Karla
Nepraše a Jiřího Sopka, patřil k nejvýraznějším
figurám neoficiálního českého umění druhé poloviny 20. století. Přispěla k tomu už v šedesátých
letech obří plátna, do kterých Němec v mučivých
pozicích obtiskoval sám sebe i své přátele, přestože o své tvorbě prohlašoval pouze, že „maluje hlavou“. Přesto „v českém poválečném umění nebylo
běžné, aby malíř tak dovedně a bohatě zacházel
s barvou“, jak prohlásila kunsthistorička Marie
Klimešová.
Po technické stránce čerpal Němec, především
v počátku své tvorby z díla Antonia Recalcatiho
a Yvese Kleina. Zejména Kleinovo dílo bylo pro
Němce zásadní. Gesto, které Klein aplikoval již
počátkem šedesátých let, kdy natíral nahé modelky barvou a pak je obtiskoval na plátna, inspirovali
Němce tak, že nejprve sám, později i své přátele
začal otiskovat do emailové barvy a následně
na plátno.
Lidská postava byla středem Němcova zájmu
i v dalších letech. Přestože od sedumdesátých
let začal častěji používat šablony i stříkací pistole, ještě o dekádu později stále vytvářel figurální
objekty, byť nyní již z nalezených předmětů.
Poprvé po dlouhých letech směl Němec některé
z nich vystavit v roce 1987 v Galerii bratří Čapků.
Němec byl ale činný i mimo výtvarné umění.
Především psal verše i básně v próze, záznamy
snů či takzvané básnické návody, v nichž se přes
nespornou nadsázku dotýkal vážných témat.
V exilové umělecké revue Paternoster, vydávané
ve Vídni, otiskl Pavel Šrut rozbor Němcových
básní, které dílčími podobnostmi přirovnal
k Egonu Bondymu či Ivanu Blatnému.
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VOHRABAL JOSEF
(1908–1994)

Skupina v rytmu
1965
olej, plátno
72 × 100 cm
sign. PD J. Vohrabal 1965, na rubu J. Vohrabal
1965
na rubu popis díla autorem
40 000 Kč

Nabízený obraz „Skupina v rytmu“ je originálním
a autentickým dílem Josefa Vohrabala, malíře,
hudebníka a mimořádně aktivní osobnosti především brněnské výtvarné scény, v období druhé
poloviny 20. století.

Mistr rytmických
kompozicí

Jako malíř se na výtvarném poli objevil poměrně
pozdě, a to až na přelomu padesátých a šedesátých let. Do té doby vystřídal mnoho zaměstnání, mezi něž patřila i kariéra právě hudebníka.
Pro vývoj tvorby Josefa Vohrabala, bylo stěžejní především setkání a následné přátelství
s Bohumírem Matalem a Jánušem Kubíčkem.
Již v průběhu šedesátých let, tedy krátce poté,
co nastoupil cestou malíře, se Vohrabalova tvroba
dostává k nefigurativnímu projevu.
Zde představené dílo „Skupina v rytmu“ z roku
1965 je výtvarně velmi zdařilou a kvalitní prací
z umělcova cenného období šedesátých let.
V klasické technice oleje dociluje Vohrabal efektní
vibrace mezi tvarem a barvou. Plošné barevné segmenty v důmyslné rytmizaci vyvolávají
navzdory svému přesnému umístění dojem pohybu v nehlubokém prostoru.

132 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 133

46

MATAL BOHUMÍR
(1922–1988)

Jezero
1. pol. 60. let 20. stol.
olej, sololit
55 × 70 cm
sign. PD Mirek
80 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
Bohumír Matal, Cerm a Nauma, Brno 2006, str. 76,
obr. 47

Pro díla malíře Bohumíra Matala byl vždy charakteristický přesný soulad racionálních a emočních složek obrazu. Pro řadu umělců i teoretiků
umění proto bylo poněkud překvapivé, že se
Matal počátkem šedesátých let nevydal cestou
konstruktivních tendencí – tak jako několik jeho
kolegů, ale naopak se přiklonil k druhé dobově
aktuální tendenci, k lyrické a strukturální abstrakci, která se v českém prostředí rozvíjela především v okruhu prvních pražských neveřejných
Konfrontací.
A právě do tohoto období patří i nabízený obraz
z počátku šedesátých let. Je krásnou ukázkou
Matalovy sice poměrně krátké (1960–1965),
ale velice zajímavé tvůrčí etapy, ve které našel
východisko ze své dosavadní tvorby a současně
mu tento moment pomohl otevřít cestu k jeho
pozdějším cyklům.
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OVČÁČEK EDUARD (1933)
Život
1959–1960
kombinovaná technika, olej, lité barvy, vrypy,
plátno
80 × 64 cm
LD monogram OE 60, na rubu Eduard Ovčáček
1959
160 000 Kč

Eduard Ovčáček se narodil v roce 1933 v Třinci.
Vystudoval Vysokou školu hospodářských věd
v Bratislavě, kde později nastoupil i na Vysokou
školu výtvarného umění. Již v roce 1957,
kdy zahajuje své studium na výtvarné škole,
začíná jeho počáteční tvorba a experimenty s písmem. V druhé polovině padesátých let byl silným
podnětem pro český informel samotný totalitní
režim a s ním spojené vědomí umělecké izolace
a zároveň opozice.
V českém výtvarném umění se objevují existenciální pocity úzkosti, skepse a osamění již v počátku
padesátých let, toto období bylo pro české umění
„dobou temna“. Mnozí umělci přestali načas pracovat, někdo přestoupil na cestu oficiální, společensky angažované tvorby. Tuto situaci nezměnil ani úspěch na světové výstavě v Bruselu,
ani dominantní postavení abstrakce na světové
scéně.

Piktogramy v archaickém
umění a jejich interpretace
v expresivní malbě

Až v druhé polovině padesátých let, po uvolňování politické situace, pomalu končilo i období
naprosté izolovanosti – změny směrnic, ideologicky zaměřeného Svazu československých
výtvarných umělců, umožnily opětovně zakládat
tvůrčí skupiny, jako byly: Trasa, Máj, UB 12 a Etapa.
V této době také začíná hlavní etapa tvorby
Eduarda Ovčáčka, neúnavného experimentátora
a jednoho z hlavních představitelů českého informelu. V malbách Ovčáčka se začíná objevovat
informelní vliv od roku 1961, kdy autor do zvrásněné pasty obrazu vrývá jednotlivé grafémy.
Obraz „Život“ z roku 1959 je vynikající ukázkou
rané Ovčáčkovy tvorby z počátku šedesátých let,
ve kterém jasně vidíme nádech Dubuffetova art
brut, ležícího na pomezí vnitřního imaginárního
světa autora a plošné abstrakce a primitivismu.
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ZOUBEK OLBRAM
(1926–2017)

Busta víly
1995
bronzová plastika
86 × 44 × 29 cm
sign. nezjištěna
přiložena fotografie díla signovaná Olbram
Zoubek duben 1996 a pohlednice prvnímu majiteli
od autora z roku 1995
280 000 Kč
pravost potvrzena Nadačním fondem Kmentová
Zoubek, v zastoupení PhDr. Polany Bregantové

„Většinou mne zařazují do moderního proudu. I já
se tak cítím. Žiji v této době, prožívám současné
události, jsem vystaven dnešním tlakům. Stejně
jako my všichni. Myslím si, že se to na mé práci
pozná.

„Jsem současný člověk
a zároveň tradicionalista.
Dělám sochy tak, jak se
dělaly od nepaměti …“

Ale současně se neustále vztahuji k minulému,
opírám se o tradici, cítím to, co bylo před námi.
Nemyslím si, na rozdíl od mnohých jiných současných kolegů výtvarníků a uměnovědců, že prožíváme úplně výjimečnou, nulovou situaci. Že musíme ve všem začínat od počátku, že si své místo
musíme vytvořit z ničeho. To se mi zdá trochu
troufalé.
Když se tak rozhlížím po svém ateliéru, vidím,
že jsem vlastně tradiční. Dělám lidi, lidské postavy
jako se dělaly od nepaměti. A modeluji je tradičně,
z hlíny, jako tvořili sochaři už tisíce let. A odlévám
také starým způsobem. (…) Nikdy jsem ve své
práci nepocítil potřebu opustit lidskou postavu.
Vždyť člověk je měřítkem všech věcí. Člověk
je nejbližším modelem. S duší i tělem.“
O. Zoubek, 1995
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ZOUBEK OLBRAM
(1926–2017)

Záda Kory
cínový reliéf, pokovený laminát
119,5 × 41 × 5 cm
sign. nezjištěna
přiložený dopis prvnímu majiteli o prodeji díla
180 000 Kč
pravost potvrzena Nadačním fondem Kmentová
Zoubek, v zastoupení PhDr. Polany Bregantové
VYSTAVENO
Opava 1987

Navždy platný symbol
lidské existence vztahu,
víry a svobody

Zde nabízená plastika Olbrama Zoubka, „Záda
Kory“ pochází z majetku sběratele s nímž Zoubek
udržoval korespondenci. Z dochovaného dopisu
se o tomto díle dozvídáme: „29. 12. 87 Vážený
pane (…), hezky Vás zdravím (…). V červenci budu
mít výstavu komorní tvorby v Opavě. Možná,
že „Záda Kory“ tam také vystavím. Záleží to na
prostoru a na výběru exponátů. Rozhodně bych
ten reliéf při té příležitosti přivezl, pokus si ho
nevyzvednete dříve. Pak bych si ho od Vás vypůjčil na výstavu. Nejsem zvyklý brát záloh zálohy
předem, nejraději bych Vám peníze vrátil a dostal
honorář až po odevzdání díla. Ale nechce se mi
zase vyplňovat složenku a chodit na poštu. (…)
Olbram Zoubek“
„Záda Kory“ jsou sběratelsky velmi zajímavým
dílem, neboť se jedná o největší plastiku s tímto
námětem, kterou kdy Zoubek vytvořil. Rovněž
i materiál cínu je pro Olbrama, v tomto měřítku,
nevšední. Zprávu o tom podala umělcova dcera
Polana Bregantová (Praha, 2000).
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ŠIMOTOVÁ ADRIENA
(1926–2014)

Černé torzo
80. léta 20. stol.
objekt, kombinovaná technika, papír, barva,
plexi box
51 × 50 cm
sign. nezjištěna
280 000 Kč
VYSTAVENO
Francie

První dáma
abstraktní lyriky

Na konci šedesátých a počátkem sedmdesátých
let zasáhly Adrianu Šimotovou dvě velké rány:
ruská okupace (1968) a o čtyři roky později smrt
manžela. Tyto události se silně odrazily i v jejím
díle, jenž nabylo existenciální ráz.
„Do začátku sedmdesátých let jsem stavěla
na barvě, a najednou barva začala blednout, změnila jsem materiál. Malba se mi zdála příliš plytká.
(…) po zlomu jsem se vydala po cestě existencialismu. V ten moment jsem cítila, že se identifikuji
s tím, co dělám (…).
Začínala jsem abstraktní lyrikou, odrazy ve vodě,
chvěním vzduchu a posléze jsem tíhla k figuře.
Moje velké téma je člověk. Snažila jsem se projít
realitou. Vyvolávala jsem podoby rodiny, spolužáků a dostala jsem se tak daleko, že jsem se dotkla
nějaké hranice, kterou už člověk nemá překračovat. Až jsem se toho lekla. Cítila jsem to jako
avízo. Jako úzkost a upozornění: Tam nešlapat,
toho se nedotýkat, tím neprocházet.“
Právě v sedmdesátých letech dokázala ve svém
díle spojit hluboce osobní zkušenost s prožitkem
obecného ohrožení duchovních hodnot a nalezla
důstojný výraz pro vyjádření metafyzické tíže lidské existence.
„Nepřála bych si, aby někdo hledal v mém díle
patetické poselství. To určitě ne. Ale přesto jsem
ráda, když někdo tu flašku se vzkazem vytáhne.
Vzkaz, to je to správné slovo. Vzkaz v mé tvorbě
je možné najít. Na něj si troufám, a pak ho také
každý nemusí vytáhnout. Je to věc svobodné
volby. Na nikoho nenaléhám.“ Z textu Dotyky spirituálna Adrieny Šimotové, 2003. Rozhovor Karla
Hvížďaly s Adrienou Šimotovou.
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ISTLER JOSEF (1919–2000)
Ochránce

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1969
kombinovaná technika, asambláž, koláž, plátno,
email, olej, deska
246 × 124 cm
sign. PD Istler 69

PROVENIENCE
významná sbírka českého moderního umění,
Praha, původně získáno z rodiny autora

390 000 Kč

Posuzovaný obraz „Ochránce“ je autentickou, špičkovou, monumentální, informelně laděnou prací
Josefa Istlera, autora, jehož tvorba se v průběhu
jeho dlouhé a neobyčejně plodné dráhy mnohokrát zásadním způsobem podílela na uměleckých
výbojích nejen české, ale i světové malby a grafiky.
Výstavy a publikace realizované v poslední době
jen potvrzují slova Dr. Jana Kříže, který Josefa
Istlera označil za „jeden z velkých objevů umění
tohoto [dvacátého] století“. Umělcův historický
přínos se přitom rozhodně nevyčerpává iniciativou válečných a těsně poválečných let, kdy Istler
patřil do surrealisticky orientované skupiny sborníků Znamení zvěrokruhu kolem teoretika Karla
Teigeho (1900–1951). Istlerova malba a grafika
patří k těm nejoriginálnějším uměleckým projevům,
jež u nás vznikly v padesátých letech. Na jejich
sklonku a v průběhu šedesátých let se pak autor
radikálním pojetím své tvorby podílel na rozvoji
světové informelní abstrakce. Jak přesně rozpoznal uznávaný francouzský teoretik umění Pierre
Restany ve své studii o české abstrakci (1963),
zatímco většina místních autorů navazovala na
postkubismus nebo expresionismus, Istlerova
abstrakce nejúžeji souvisí s původním surrealismem a lyrismem. Josef Istler tak vnesl na domácí
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Imaginativní strukturální
tvorba informelní
abstrakce
scénu zkušenost jednoho z klasiků válečného
a poválečného vývoje
.
Posuzované dílo „Ochránce“ představuje významný a ukázkový příklad Istlerovy imaginativně-strukturální tvorby z období šedesátých let, kdy
autor dospívá k vrcholné syntéze v artistních
kombinacích materiálových textur a abstraktního
či polo-abstraktního tvarosloví.
Jak bylo již výše zmíněno, uznávaný francouzský
teoretik Pierre Restany správně upozornil na to,
že vzestup k abstrakci informelního typu u Istlera
niterně souvisel s jeho původním surrealismem
– v posuzovaném díle se proto nezapře určitá
latentní figurativnost. Můžeme hovořit o „ztajeném objektu“ surrealistického rodokmenu, jež je
fascinujícím „prostorovým labyrintem subjektivních psychologických ponorů“ (J. Kříž).
S neobyčejnou vynalézavostí a mimořádným
citem pro „přeludy barevné magie“ tu autor
zpracovává labyrintickou síť vykrývaných ploch
a litých struktur, v níž se střídá spontánnost
s exaktností a syrovost s jemností. Vytváří fascinující obrazový prostor, v němž se ocitáme na rozhraní reálna a ireálna.
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JANOUŠKOVÁ VĚRA
(1922–2010)

Bez názvu

pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

1985
kovový reliéf, barva, deska
61 × 61 × 3,5 cm
sign. na rubu monogram V. J. 85

PROVENIENCE
významná moravská sbírka moderního umění

280 000 Kč
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JANOUŠEK VLADIMÍR
(1922–1986)

Železné ruce
1978
variabilní reliéf, asambláž, hliník, železo, šrouby
a matice, malba, patina, broušení
120 × 88 cm
sign. PN razidlem Janoušek 78
550 000 Kč
PROVENIENCE
významná moravská sbírka moderního umění
VYSTAVENO
ARS, Chloupek, 2009
REPRODUKOVÁNO
Jaromír Zemina – Vladimír Janoušek, Proč to
dělám právě tak, Portal, 1995, nestr.

Obraz v kontrastu
s geometrickou strukturou
hmoty

Práce Vladimíra Janouška, zejména monumentálnější obrazy či plastiky, se na českém trhu
neobjevují příliš často. Zde nabízené a mnohokrát vystavované dílo z roku 1978 je nádhernou
ukázkou umělcovy tvorby z konce sedmdesátých
let, kdy byl Janoušek kvůli svému občanskému
postoji, který dával veřejně najevo, s nastupující
normalizací pronásledován a jeho dílo radikálně zakazováno. Jeho slibně se vyvíjející kariéra
sochaře byla rázem zničena, návrhy vylučeny
z veřejných soutěží a svá díla nemohl veřejně
vystavovat. Zdálo se, že nové možnosti přišly
s rokem 1986, kdy mu byla dovolena retrospektivní výstava. Ta byla ovšem těsně před zahájením
zakázána. Brzy nato Vladimír Janoušek zemřel.
Vladimír Janoušek vystudoval v letech 1945–1950
VŠUP v ateliéru Josefa Wagnera, jeho tvorba
se však záhy vymaňila z profesorova vlivu.
V padesátých letech se věnoval především
sochařským objektům pro architekturu. Realizace
určené pro využití v architektuře ho v následujícím období proslavily, zejména ty pro československé pavilony na světových výstavách, ať už
šlo o Brusel (1958), Montreal (1967) nebo Ósaku
(1970).
Do oficiálního výtvarného života se pomalu vracel
až v osmedátých letech. Jeho díla ve sbírkách
uchovává například Národní galerie, Galerie hlavního města Prahy, Museum Kampa, nebo Oblastní
galerie Liberec.
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KOTÍK JAN (1916–2002)
Tabule s písmem
1962
olej, plátno
116 × 97 cm
neznačeno
390 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
monografie Jan Kotík 1916–2002, Národní galerie
Praha 2011, str. 342, č. 781 (chybný rozměr)
Tvar 1963, č. 7, str. 222, obr. 592

Boření zaběhlých pravidel
Dílo Jana Kotíka lze právem konfrontovat s díly západoevropské avantgardy.
Již od počátku byla v umělcově tvorbě patrná touha
po boření a transformování zaběhlých pravidel. Velmi
obdivoval práce Paula Klee, díky nimž pochopil sílu imaginace, která ruší polaritu figurálního a abstraktního.
Kotíkovo neúnavné experimentování a vynalézavost
je snad nejvíce patrná v dílech z počátku šedesátých let.
Elán a tvůrčí kreativita, kterou Jan Kotík oplýval, otevřela
umělci zcela nové obzory. V rozhovoru z roku 1983 sám
vysvětlil, jak se kolem poloviny padesátých let, pokusil
„aktem malířského násilí“ osvobodit od post-kubistického a post-surrealistického uspořádání obrazu. Současně
uvedl, že jej vlastně nikdy nezajímalo, zda dospěje
k formě abstraktní nebo figurativní.
Zde představené dílo „Tabule s písmem“ je jednou
z vynikajících Kotíkových prací, právě z umělcova formujícího se období, počátku šedesátých let.
152 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 153

55

MALICH KAREL (1924)
Bez názvu
1961
akvarel, tempera, tužka, karton
65 × 89 cm
sign. PD K. Malich 1961
200 000 Kč
PROVENIENCE
významná moravská sbírka moderního umění

O zhmotnění neviditelného,
zachycení světla a proudění
energie, nalezení harmonie
a rovnováhy jsem usiloval
celý život.

Karel Malich již od mládí tušil, že chce být malířem. Jako dítě soustředěně dlouhé hodiny kreslil,
i když jeho soustavný zájem o umění se ustálil
až později. V dospívání vynikal spíše ve sportu –
hokeji, fotbale, skoku vysokém a lehké atletice.
Důvěrně známé prostředí Holic, odkud Malich
pocházel, se stalo základním zdrojem umělcovy
inspirace. V padesátých letech se jeho zájem
upínal zejména k obrysu Kameneckého kopce,
který se stal jedním z jeho hlavních námětů.
Zde nabízené dílo je nádhernou ukázkou rané
Malichovy práce z počátku šedesátých let.
Ukazuje se v ní již jednoznačný umělcův přerod
od vnímání krajiny „jako celku“ do polohy vnímání
krajiny jako „mystické sumy energií a dějů“.
Toto dílo je ve své estetice a rozměru jedním
z nejzdařilejších z Malichovy tvorby, kdy nabízených v aukci.
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KRATINA RADOSLAV
(1928–1999)

Variabil ze čtvercových
elementů se dvěma
různými výsečemi
konec 80. let 20. stol.
kovový variabil, dural, aluminium
v. 43 cm
sign. nezjištěna
290 000 Kč
VYSTAVENO
Radek Kratina, Galerie hlavního města Praha, 2013
REPRODUKOVÁNO
monografie Radek Kratina 1928–1999, Gallery
2013, str. 219

Racionální konstrukce
na hranici mimetismu

Radoslav Kratina byl příslušníkem velmi silné tvůrčí generace, která na přelomu padesátých a šedesátých let zahájila revizi modernistického myšlení
v umění.
Kratina ve své tvorbě experimentoval také
ve volné grafice, kdy vytvářel monotypy a frotáže.
Využíval přitom krabičky od sirek, gramofonové
desky, roztrhaný plech, dřívka, písek a podobné
materiály běžné potřeby. V roce 1964 vytvořil svůj
první variabil a tímto směrem se ubírala i jeho
další tvorba. Kratinovy plastiky jsou logickou konstrukcí prvků, jejichž podobu lze proměňovat.
Autor začínal s obarvenými dřevěnými prvky,
ale od roku 1970 již používal složitější elementy
z aluminia a chromované mosazi. Kratina chtěl,
diváky přivézt ke hře, chtěl, aby pozorovatel sám
byl vždy spolutvůrcem jeho soch a dotekem
mohl vytvořit jednu z jejich dalších nekonečných podob. Aniž by to věděl, činil Kratina totéž,
o co se pokoušela skupina GRAV – Groupe
de Recherche d´Art Visuel v Paříži již od roku
1963.
Variabily z perfektně opracovaných kovových
součástí – vytvářel Kratina od sedmdesátých
let až do své smrti. Právě i zde nabízené dílo
je jasným příkladem toho, jak bravurně dokázal
Kratina spojit přesně provedenou řemeslnou práci
a originalitu s vysoce promyšlenou estetikou. Díla
Radoslava Kratiny jsou zastoupena v takřka všech
významných českých, ale i mnoha zahraničních
sbírkách.
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KOTÍK JAN (1916–2002)
Bez názvu
1964
asambláž, akryl, umělohmotná fólie, papír
58,5 × 36 cm
sign. UD Jan Kotík 64
na rubu štítek Galerie Marina Dinkler s popisem
díla
20 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
monografie Jan Kotík 1916–2002, Národní galerie
Praha 2011, str. 349, č. 875

Radikální transformace
danosti

Jan Kotík patřil mezi hrstku několika našich
skutečně radikálních výtvarníků, jejichž díla
směle obstála v přímé konfrontaci s tvorbou
západoevropské avantgardy. Celek jeho tvorby
tvoří živý proměnný proud, založený na metodě
transformování daností. Především díla z počátku šedesátých let jsou neoddiskutovatelným
důkazem jeho neúnavné malířské vynalézavosti,
odhodlání k objevným experimentům a v tehdejší době nezvyklé tvůrčí odvahy. Autorova
otevřenost ke všemu novému a nepoznanému
otevírala Kotíkovi stále nové obzory a umožnila
mu odpoutat se od tradičního lokálního estetismu, který naneštěstí formoval tvorbu většiny
jeho současníků. Malíř už začátkem šedesátých let plochu opakovaně transformoval a tak
docházel k překvapivým variacím. S narůstajícím
časovým odstupem je stále zřejmější, jaký velký
má Kotíkovo dílo z období šedesátých let význam
a že mu právem patří přední místo v kontextu
dějin vývoje našeho poválečného umění.
V roce 1969 Jak Kotík získal roční stipendium
od západoberlínské nadace DAAD, odkud se již
zpět do tehdejšího Československa nevrátil. Režim
tento krok ohodnotil odsouzením k 3 letům vězení
za nedovolené opuštění republiky. V 53 letech
začíná Kotík nový život ve svobodném světě
a umělecky zde směřuje ke konceptualismu.
Pro výrobu svých objektů používá dřevo, provázky, látku, jednoduchou malbu uhlem a klasickou
malbu se snaží vědomě potlačovat.
Ke svému pojetí uměleckého tvůrčího procesu Jan Kotík v roce 1992 poznamenal: „Mám
snahu o to, aby byl obraz co nejkonkrétnější.“
Nabízené dílo je originální autorskou asambláží
včetně původního rámu, který je jeho nedílnou
součástí a bylo vystaveno dvakrát v Berlíně, dvakrát v Kolíně nad Rýnem a naposledy pak v Praze
v Galerii Petr Žaloudek na výstavě „šedesátá léta“.
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DEMARTINI HUGO
(1931–2010)

Model místa

přiloženo potvrzení pravosti Jakubem Demartini

1983
reliéf, dřevo, sádra, bílý latex
126 × 126 × 21 cm
neznačeno

REPRODUKOVÁNO
Hugo Demartini, Praha 1989, obr. 78
Josef Hlaváček – Hugo Demartini, Odeon 1991,
str. 91, obr. 54

420 000 Kč

„Umění ‚nastává‘ v okamžiku,
když má něco poezii
a kouzlo.“
Zde nabízené dílo Huga Demartiniho, představuje jeden z důležitých mezníků ve vývoji mezi
umělcovou sérií „Modelů“ a sérií „Míst“, k němuž
dochází, právě v roce 1983 – kdy se „Modely“
mění na „Místa“. Toto nové Demartiniho pojmenování vystihuje i nový obsah děl.
Demartiniho sádrové nebo dřevěné „Modely“
vnesly do umělcovy tvorby jakési téma zřícenin, jenž není z pohledu dějin umění námětem
cizím, nýbrž velmi klasickým projevem romantické inspirace. Ovšem Demartiniho pojetí trosek
v dílech z cyklů „Modelů“ a „Míst“ nereflektuje
romantickou tradici, ale tradici zcela novou. Tato
díla v sobě ukrývají velmi silný dramatický náboj.
To, co přichází z absolutního prostoru a eroduje
tvar, chápe Demartini jako světlo. Základním protipólem světla je pak tma. – Demartini tak začal
dělat velké bílé sádrové krychle, nebo i kvádry,
jejich hrany a rohy jsou narušeny nikoli jen drobivým rozkladem, ale razantní perforací, takže
pohledu diváka se dramaticky zjevuje černá
temnota dutiny tělesa vymezená ostrými, rozervanými okraji. Tento vzestup exprese, který lze
těžko jednoznačně vykládat významově, probudil
u Demartiniho jednu základní kvalitu, jíž se umě162 | 1. ART CONSULTING

lec dosti dlouhou dobu vědomě zříkal, a tou je
monumentalita. „V mých plastických objektech
z posledních let (plošných reliéfech a velkých
krychlích) je záměrně komponovaný prázdný
prostor. Tato meditativní prázdnota v objektu
mně vzrušuje. Chtěl bych citovat postřeh básníka Giuseppe Ungaretta: ‚Prázdnota a prostor
nejsou nikterak identické pojmy. V jakékoli formě,
kterou si člověk přivlastní poezií, architekturou
nebo malířstvím, je vždy jakási propast, která
ho přitahuje, v samotném nitru formy, kterou
vymyslel, či vybudoval. V jeho díle je vždy – jako
v něm samém – nepřítomnost, a tato nepřítomnost plodí závrať, děs. V této závrati, která jako by
byla materiální, prostorovou definicí nepřítomnost
bytí, člověk odpovídá svou frenetickou aktivitou
a zejména aktivitou básníka, umělce.‘“ H. D., 1988
V celé Demartiniho tvorbě je plastická tvárnost
objektu vždy cítěna a zhodnocována prostorově. Podle slov historika umění Petra Wittlicha,
byl snad největším přínosem Demartiniho tvorby
fakt, že autor nevytvořil pouze jakousi výtvarnou formuli, ale založil „proces“ umožňující vrátit
sochařství jeho plastickou i obsahovou sílu.
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DEMARTINI HUGO
(1931–2010)

Projekt II – 1969
1969
kovový reliéf, plexisklo, dřevo
94 × 94 × 20 cm
sign. na rubu H. Demartini, na štítku Hugo
Demartini
na rubu autorský štítek s popisem díla
600 000 Kč

„Jakmile Vám nastavím
kouli, půlkouli se zrcadlovým
povrchem, přestanete
si všímat hmoty, ale jejího
ilusivního prostoru. Jste
vtažen do hry. Začnete
si uvědomovat prostor,
který je počtem půlkoulí,
koulí násobenou vždy z jiného
úhlu. (…) Svět je to co vidím.“

H. Demartini, 1966
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Zde dražené dílo „Projekt“ z roku 1969 je jednou
z Demartiniho ikonických prací. Umělcovy první
reliéfy vznikaly na základové ploše nejčastěji
čtvercového tvaru, který Demartini rozdělil pravidelným rastrem. Do rastru následně vkládal reliéfní elementy, zpočátku různě seříznuté komolé
jehlany, posléze již pouze koule. První reliéfy jsou
ještě z kolorované sádry, kterou posléze nahradil
pochromovaný plech. Jak uvádí v Demartiniho
monografii Petr Wittlich: „(…) ze začátku šedesátých let se po reliéfech s polychromií objevily
reliéfy, jejichž kulové prvky byly pochromovány.
Tím vznikla zcela nová situace. Reliéf byl teď
plně aktivní nejen členěním své základní hmoty,
ale i svým povrchem, kterým zrcadlově odrážel
aktuální prostor před sebou, se všemi reálnými
předměty i zvědavým divákem. Dosáhl tak předpokladu nové jednoty plastického objektu (...).
Demartiniho chromové Objekty sestavené ze
čtyř kulových prvků proložených rovinou svádějí
k obsahovému výkladu jako názorné symboly
modelu světa založeného na čtyřech elementech.
(…) nejpřitažlivější stránkou těchto děl je právě
jejich zrcadlení. Na konvexním povrchu lesklé
koule se obraz okolního prostoru mění v proporcích a každým pohybem diváka nebo změnou
světla se mění permanentně. S větším počtem
zrcadel se prostor ještě dále rozmnožuje.“
Jak sám roku 1966 Demartini napsal: ‚Prostoru
věnuji veškerou pozornost. Prostor násobit, organizovat jinými rozměry, jiným časem, jinými vztahy.

Uvést prostor jiného vědomí, dosáhnout zrušení
konvenčního prostoru.‘
Zrcadlo tedy nejen odráží to co je kolem něho, ale
také zasahuje zpátky do okolního prostoru, mění
ho. Kinetismus odrazu mění mrtvý objekt v aktivního činitele. Divák se nejenom dívá, ale i vidí. (…)
V roce 1968 podnikl Demartini zvláštní experiment, když rozestavil velké chromové koule přímo
do přírody (…) na povrch koule se dostala obloha
i krajina, nebe i země (…). Vznikla tak zvláštní
parita uměleckého symbolu a fyzické reality. Tato
situace zaujala Demartiniho natolik, že pro ni
našel vyjádření i v podmínkách interiérové galerijní instalace, když vložil chromové koule do průhledných krabic z plexiskla. Plexisklo (…) nesloužilo zde jenom jako expoziční podložka, ale získalo
i obsahový a estetický význam. Symbolizovalo
právě ty dvě základní složky situace v přírodě,
nebe a zemi, (…).“ P. Wittlich, 1980/1987
Zde dražené dílo je jedním z prvních galerijních
(interiérových) kusů, jenž Demartini vytvořil
po roce 1968, po svých experimentech s chromovými koulemi v přírodě.
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BOŠTÍK VÁCLAV
(1913–2005)

Vlnění
1980
olej, plátno
71 × 81 cm
sign. na rubu na blindrámu Boštík
na rámu popis autorem
2 950 000 Kč
VYSTAVENO
Václav Boštík 1913...2005, GHMP, Praha,
2010–2011
REPRODUKOVÁNO
v katalogu vydaném k výstavě Václava Boštíka
(Staroměstská radnice, GHMP, Praha, 1989)
v exilovém časopisu Revue K (vydával Jiří Kolář,
Paříž, Francie, 80. léta)
LITERATURA
Václav Boštík, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha, 2011

„Jde mi o objasnění
a pochopení základních
výtvarných prvků, jejich
funkcí a vzájemných
vztahů v pokud možno
nejširší obecnosti.
Aby to bylo možné,
snažím se malbu zbavit
všeho nedůležitého
a zjednodušit ji právě
na tyto vztahy. Nechci
udivovat – ale poznat.“
Nabízené dílo Václava Boštíka pochází z autorova
vrcholného tvůrčího období. Obraz byl vystaven
na Boštíkově retrospektivní výstavě v GHMP a je
reprodukován ve vynikající monografii Karla Srpa.
Na konci sedmdesátých let Boštík dospěl k novému přístupu k závěsnému obrazu.
Vedle třech důležitých obrazů z roku 1980, rozvádějících na motivu obdélníka vepsaného do kosočtverce až účinek prostorové enfilády, namaloval
Boštík několik menších obrazů, jimž zřejmě přikládal značnou závažnost. Otiskl je v pařížské
Revue K, vydávané Jiřím Kolářem. Čtyři verze
Vznikání I–IV (1980), První dělení (1980), Vlna
(1980) a Vlnění (1980) považoval za počátek své
nové cesty.
K vertikále a horizontále ve středu monochromního kruhu na plátně o velikosti 50 × 50 cm, patřícího u Boštíka k jedněm nejčastějších formátů,
se na čtyřech Vznikáních sbíhají vlnící se linie,
znázorňující až jakýsi záznam průběhu měření
na technických přístrojích v laboratořích Viléma
Laufbergera.
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PRECLÍK VLADIMÍR
(1929–2008)

Strážci hradeb
2006
dřevěná kolorovaná plastika
v. 88 cm
sign. zezadu V. Preclík 2006, zespodu Vladimír
Preclík / 2006
zespodu název díla autorem
85 000 Kč

Vladimír Preclík se narodil v roce 1929 v Hradci
Králové, kde se také vyučil řezbářem a pozlacovačem. Pokračoval dále studiem na Vyšší průmyslové škole sochařsko-kamenické v Hořicích.
V roce 1964 spoluzakládal v Hořicích Mezinárodní
sochařské sympozium, které dodnes pokračuje,
ale již bez Preclíkovy přítomnosti. V roce 1982
se stal členem PEN-klubu a od roku 1990 působil
na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně jako
profesor a děkan.
Uspořádal téměř 90 samostatných výstav
a zúčastnil se mnoha kolektivních projektů.
Byl aktivním členem skupiny Trasa 54, která
sdružovala výtvarníky hlásící se k odkazu meziválečné avantgardy. Důležitý byl pro Preclíka 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 protagonisty české
sochařské scény.
V následujících letech vstoupil Preclík do výtvarného povědomí svými dřevěnými sochami.
Spojoval v nich starou řezbářskou tradici s novými
tendencemi tehdejšího sochařství. Podlehl kouzlu
asambláže a velká část objektů jsou právě asamblážované díly spojené do ladných celků pomocí
rukodělně vytvořených prvků ze dřeva, kolorované a kombinované se sklem, kůží či kožešinou.
„Dřevo se chová jako člověk. Je nevypočitatelné.
Vypadá, že je zralé, a pak těsně před dokončením praskne. Navíc přijímá barevnost. Bez barvy
je dřevo i člověk nahý.“ Řekl Vladimír Preclík
na své výstavě v roce 2007.
Preclíkovy plastiky navozují atmosféru jakéhosi
spojení stroje a živé bytosti. Prolnutím světa fantastických mechanismů se světem lidí tak v sobě
nesou jeho díla i silný aspekt jak psychologie,
tak i živočišnosti. Zde nabízená práce je toho
jasnou ukázkou a krásným způsobem ilustruje
postupy a uvažování Preclíka v jeho nejvyzrálejší
tvorbě.
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DLOUHÝ BEDŘICH (1932)
Inverze 5
2007
kombinovaná technika, asambláž, malba, písky,
plexi
102 × 102 cm
sign. na rubu Dlouhý 2007
na rubu název díla autorem
220 000 Kč
pravost potvrdila PhDr. Mahulena Nešlehová
VYSTAVENO
Bedřich Dlouhý, Moje gusto, GHMP, Městská
knihovna, Praha, listopad 2019 – duben 2020

Bedřich Dlouhý byl spolu s Karlem Neprašem,
Janem Koblasou a Rudolfem Komorousem
zakládajícím členem pánského „Clubu“ (1954)
a pozdější skupiny Šmidrové (1957). Nebezpečné
době nejtvrdšího stalinismu padesátých let čelili
Bedřich Dlouhý a jeho přátelé z klubu Šmidrů
nejrůznějšími mimovýtvarnými a patafyzickými
aktivitami.
V roce 1959 ukončil studium v oboru portrétní
a figurativní malby, absolvoval vojenskou službu
(1960) a po návratu získal první ateliér v Praze
na Žižkově. Zde roku 1962 uspořádal soukromou
výstavu svých prací.
V Paříži v roce 1965 obdržel jednu ze šesti hlavních cen na Mezinárodním Bienále mladých umělců, spojenou s půlročním stipendijním pobytem
ve Francii. Výstava pěti českých umělců byla
označována za objev Bienále.
Roku 1981 spolu s Hugem Demartinim
a Theodorem Pištěkem zorganizoval na svém
statku v Netvořicích přátelské setkání umělců,
teoretiků jehož součástí byla i jednodenní výstava.
První příležitost představit svou tvorbu v Praze
dostal umělec až ke svým padesátým narozeninám roku 1983 v Galerii Vincence Kramáře. Tato
výstava lámala návštěvnické rekordy a byla hojně
recenzována v tisku.

„Moje práce byla averzí
k průměru, všednosti
i touha po osobitosti
i originalitě “

Roku 1987 patřil k zakládajícím členům skupiny
Zaostalí, se kterou pak vystavoval do roku 1992.
V letech 1990–1995 byl poté profesorem malby
na pražské Akademii výtvarných umění.
Nabízené dílo patří do cyklu sedmi jedinečných
obrazů s názvem „Inverze“. Jedná se o asociativní
soubor obrazů, zobrazující smogem zamořené
snové krajiny, které připomínají podzimní pole
nebo opuštěná bojiště. Mělké prostory obrazů
zakrytých mléčným plexisklem vtahují diváka
do iluzivní krajiny a zároveň představují další část
širokého rejstříku výtvarných technik, které umělec používá. Jedná se o skvělé sběratelské dílo
z období vyzrálé umělcovy tvorby.
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SUTNAR LADISLAV
(1897–1976)

Venus
1970
akryl, masonit
122 × 63 cm
sing. LD Ladislav Sutnar 1970

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
z pozůstalosti autora – sbírka Radoslava a Elaine
Sutnarových

na rubu štítek s popisem díla
240 000 Kč

Posuzovaný obraz „Venuše“ je originálním, reprezentativním a vizuálně neobyčejně atraktivním,
stylově vybroušeným dílem Ladislava Sutnara,
významného představitele meziválečné avantgardy, autora, který položil základy českého
funkcionalistického designu a stal se vizionářem
moderní užité tvorby. Po emigraci do USA (1939)
vybudoval rovněž základy informačního designu
a vizuální komunikace v oblasti reklamy a marketingu. Jeho kniha „Visual Design in Action“ (1961)
je vedle knižního odkazu německého typografa
Jana Tschicholda „Die Neue Typographie“ považována za jedno z nejpodnětnějších děl o tzv.
nové typografii.
Posuzované dílo se řadí do cyklu „Amerických
Venuší“, jichž vzniklo jen několik desítek. Sutnar
maloval akrylovými barvami na mazonit (druh
sololitové desky), což samo o sobě reflektuje fakt,
že i ve výběru materiálů předstihl svou dobu.
Měl dva unifikované formáty, menší (což je případ posuzovaného díla) o rozměru 122 × 63 cm,
a velký – 180,5 × 109 cm. Obrazům předcházely
precizní kresebné studie, s rozvržením figurálních
kompozic ve čtvercové síti a s okótovanými rozměry. Poté následovala maketa v podobě koláže.
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Dílo pozitivního
vitalismu
Základem autorova malířského rukopisu se stala
čistá barevná plocha – v ikonografii avantgardy
symbolizující objektivitu, šířeji novou budoucnost.
Posuzovaný obraz „Venuše“ se vyznačuje promyšleným výtvarným provedením, které svou stylizovaností jedinečně souzní se Sutnarovou celoživotní užitnou tvorbou. Autorovým cílem bylo krajně
redukovanou a opticky poutavou výtvarnou
formou, v níž se geniálně odráží autorův cit pro
dokonalý tvar, ztvárnit ikonu moderní civilizace –
emancipovanou ženu, jež je současně i sexuálním,
masově působivým idolem.
V tomto díle se dostává plně ke slovu umělcova
radost z tvorby, jeho pozitivní vitalismus, vyjádřený i vlastním programem „Joy-Art“ („umění pro
radost“), vtipně a kriticky parafrázujícím pop-art
a odkazujícím k idejím raných avantgard: „Joy-Art
malba je mladistvá malba. Má veselý náboj nezkažené jarní radosti“ (L. Sutnar).
Obraz Ladislava Sutnara „Venuše“ představuje
stylově vybroušené dílo manifestující novou krásu,
radost, veselí života, je vědomou protiváhou skepsi a odcizení moderního světa.
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LAMR ALEŠ (1943)
Bez názvu
1979
akryl, plátno
156 × 200 cm
sign. UN A. Lamr 79
240 000 Kč

Nová věcnost
a malířská stylizace

První polovina šedesátých let znamenala v českém umění vyvrcholení radikálně nekonformních
tendencí, reprezentovaných zejména strukturální abstrakcí symbolického významu. Zároveň
se kromě konstruktivní linie začal prosazovat
i návrat k figuraci.
Tvorba z šedesátých a sedmdesátých let představuje malířův hold něčemu mysterióznímu, tomu,
co celý náš známý svět přesahuje. Je to období
barevné ornamentiky. S těmito silami komunikuje
s humorem i satirou. Rodí se tak typická „lamrovská“ estetika.
Nabízené dílo z konce sedmdesátých let je typickou ukázkou Lamrovy vzrůstající abstrakce,
ale také jeho směřováním k určitým symbolickým
tvarům, ve kterých se odráží nadčasová povaha
duchovních hodnot. Zároveň je v jeho obrazech
patrná autorova víra, která odráží potřebu umělcova splynutí s mystérii duchovního poselství.
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SMETANA JAN (1918–1998)
Figura
1992
olej, plátno
135 × 105 cm
sign. PD Smetana 92., na rubu Jan Smetana /
1992
na rubu popis díla autorem
120 000 Kč

Počátky malířské tvorby Jana Smetany jsou spojeny s jeho činnostvím ve Skupině 42. Toto období
se neslo ve znamení melancholie předměstské,
městské a industriální krajiny, zejména té pražské.
Od zobrazování konkrétních zákoutí se postupně odpoutává k obecnějšímu ztvárnění prostoru
města jako takového, především jeho periferií.
V šedesátých letech důsledně rozvíjel ve velkých
kompozicích své poznatky o vegetativním charakteru městské krajiny.
Postupným vývojem se Smetanovo malířské dílo
přesouvá od vnějšího, optického dojmu ze světa,
směrem k jeho vnitřním strukturám a silám, tedy

Dynamická energie
v prostoru i barvě

od krajiny k přírodě. Jedná se o pohyb k objektivním geologickým silám Země, k vegetativnímu
principu přírody, ponor do složitého vrstvení
přírodních struktur. Od konce sedmdesátých let
ve Smetanově tvorbě sílí prvky dynamičnosti
a výraznější barevnosti. Rovněž začal malovat
abstraktní kompozice s konstruktivními prvky,
které mohou připomínat kosmické vize.
Dílo „Figura“ (1992) je mimořádné, nejen díky
skvěle vyvážené skladbě, ale i pro svou chromatiku, která se celá nese v růžových a černých
tónech a pro Smetanovu tvorbu je velmi atypická.
Ve svých obrazech si malíř dopřával požitek
z barevného propracování, měl vskutku nenasytnou potřebu barev. Barevná orchestrace a volnější
rukopis hovoří o životním tíhnutí k plnosti a harmonii. U tvorby Jana Smetany je velmi zajímavá
jeho inspirace hudbou a literaturou. Byl velkým
milovníkem vážné hudby a při své tvorbě v ateliéru poslouchal skladby hudebních velikánů,
jako Stravinského nebo Janáčka.
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RÓNA JAROSLAV (1957)
Inspirace Kafkou
(Metamorfóza)
1980
olej, akryl, písek, textil, pytlovina, lepenka
108 × 80,5 cm
sign. LD 80 / Róna
380 000 Kč
PROVENIENCE
sbírka moderního umění Praha

Neoexpresionismus
v malbě nesoucí
stigma svého zániku
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Obraz „Metamorfóza“ představuje sběratelsky
raritní dílo Jaroslava Róny, malíře, sochaře, literáta,
amatérského herce, zakládajícího člena dnes již
legendární skupiny Tvrdohlaví, rytíře Řádu Zelené
Berušky, od osmdesátých let nepřehlédnutelné
osobnosti české výtvarné scény.
Autor se již ve své nejranější tvorbě mohl spolehnout na ojedinělou schopnost imaginace a silný
vztah ke grotesce a ironii. Nikdy mu také nechybělo „téma“, byl od mládí horlivým čtenářem i filmovým divákem, měl rád Indiány a psy. V nabízeném obraze tak na základě abstrahovaného motivu psa, pojímaného jako určitá záminka k rozvinutí
kompozice, definuje svůj tehdejší vztah k absurdnímu světu. Vepsalo se do něj neklamně také jeho
sepětí s dílem Franze Kafky, utvrzené téměř osudově tím, že právě roku 1980 autor získal ateliér
na Novém židovském hřbitově na Žižkově, kde je
slavný pražský rodák pochován.
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ZYKMUND VÁCLAV
(1914–1984)

Zelený mýtus
1981/1982
olej, akryl, lepenka
61,5 × 85,5 cm
sign. na rubu Václav Zykmund / 1981/2
na rubu název díla autorem a povrzení pravosti
manželkou autora
120 000 Kč
VYSTAVENO
Dům umění města Brna, 1999/2000
obraz bude reprodukován v připravované
monografii
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GRYGAR MILAN (1926)
Lineární partitura
1973
barevné tuše, karton
88 × 62,5 cm
sign. na rubu Milan Grygar 73
70 000 Kč

Autor zde nabízeného díla je nejspíše jedním
z nejznámějším českých umělců dneška a bezesporu jedním ze zásadních jmen české racionální
tvorby a celé generace šedesátých let.
Milan Grygar započal svoji práci s interpretací
hudby a zvuků již v roce 1965, kdy se začal zabývat vztahem hudby a zvuku, následně projektovaném na ploše.

Vizualizace hudební formy
– originální koncept vztahu
obrazu a zvuku

Od roku 1967 vytváří partitury, různého typu
a charakteru – významná je Grygarova spolupráce s hudebníky, kteří jeho partitury realizují v konkrétním čase a prostoru. Dále vznikaly kreslené
a barevné partitury přímo pro konkrétní hudební
přednes.
Jinou vizuální kvalitu představují lineární partitury, které vznikají od počátku sedmdesátých
let. Jedná se o pravidelný systém linií, v nichž
dochází v určitém místě k posunu, přerušení,
někdy i s barevným akcentem, často se uplatňuje
i prázdné pole či jiná struktura.
Nabízená prostorová partitura je výtečnou ukázkou umělcova počínání si s tématem zvuku, jako
hybatele linií v prostoru.
Zde navíc můžeme mluvit o velice působivém
a estetickém vyznění těchto líní, kdy se Grygarovi
podařilo provést partituru tak, že vytvořila jasnou vazbu mezi zvukem, jeho silou, prostorem
a plochou. Milan Grygar tak v díle spojil zdánlivě
nemožné – žitá témata, zvuk, prostor a linie. A to
vše s neochvějnou matematickou detailností
a precizností.
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VOŽNIAK JAROSLAV
(1933–2005)

Bez názvu
1992
kombinovaná technika, lité laky, sololit
179 × 119 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 1992
90 000 Kč
PROVENIENCE
významná moravská sbírka moderního umění

Dílo impulsivního zápasu
s hmotou a novou expresí
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Jaroslav Vožniak, významný český malíř, grafik,
ilustrátor a sochař, se narodil 26. dubna 1933
v Suchdolu u Příbrami. Původně vyučený litograf
se v roce 1951 přihlásil ke studiu na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze, kde působil v ateliéru profesora Karla Svolinského. Zde studoval
až do roku 1954. Poté nastoupil jako žák profesora
Vladimíra Silovského tentokrát však již na pražské
Akademii výtvarných umění, v letech 1954–1959.
Své uplatnění našel Vožniak v mnoha odvětví
výtvarné scény. Věnoval se malbě, kresbě, grafice
a od pláten přešel také k sochařství a výstavnictví. Jako výtvarník se vždy snažil držet krok
s dobovými uměleckými styly. V průběhu padesátých let se postupem času dostal od vzdušných
impresionistických obrazů až k sevřenější expresi.
Na počátku devadesátých let Jaroslav Vožniak
opět hledal cestu k abstrakci a adaptoval
Pollockovu metodu s využitím lité syntetické
barvy (cyklus obrazů: „Pocta Pollockovi“, 1991,
1994, 2003). Jeho díla však nevyznívají expresivně, jsou téměř monochromní nebo s omezenou škálou odstínů žluté, bílé a modré. Stopa
barvy vytvořená litím se blíží pravidelnému
rastru. Vožniak se zaměřuje pouze na samotnou
abstraktní energii, na její stopy, záznamy, kaligrafii,
rituální plynutí, vrstvenou harmonii a meditativní složku. Jaroslav Vožniak představuje na poli
výtvarného umění zvláštní typ vizuálního extroverta a významového introverta.
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OVČÁČEK EDUARD (1933)
Legenda z Landeku
1992 / 1993
akryl, plátno
180 × 140 cm
sign. UD E. Ovčáček 92, na rubu Eduard Ovčáček
1993
na rubu název díla autorem, na blindrámu štítek
výstavy s popisem díla vystaveno: Nový Zlínský
Salon, 1996, kat. č. 183
180 000 Kč
VYSTAVENO
Nový Zlínský Salon, 1996, kat. č. 183

Neúnavný experimentátor
českého informelu

Jestliže pro mnohé výtvarníky bylo písmo záležitostí prchavou či náhodnou, v tvorbě Eduarda
Ovčáčka, neúnavného experimentátora a zároveň
jednoho z hlavních představitelů českého informelu, patřil lettrismus mezi nejsilnější proudy
vlastního výtvarného programu, a to již v raném
období jeho profesní dráhy.
V Ovčáčkových malbách se písmo začíná objevovat zřejmě od roku 1961, kdy malíř do zvrásněné
pasty obrazu vrýval jednotlivé grafémy. O něco
později pronikají písmové znaky i do oblasti strukturální grafiky a leptu, v nichž se od prvotních
– zdánlivě náhodných shluků – proměňují místy
v celé slabiky a slova s přiznaným lexikálním
významem, jenž tak odkrývá další významovou
rovinu vznikajícího díla.
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Takový až kryptografický význam má i zde nabízené dílo „Legenda z Landeku“. Landek je kopec
nedaleko Ostravy, který se proslavil řadou archeologických nálezů, které jej řadí k nejvýznamnějším
nalezištím z doby kamenné ve střední Evropě.
První obyvatelé (lovci mamutů) žili na Landeku
již před více než 25 tisíci lety.
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KOBLASA JAN (1932–2017)
Z cyklu Mistři pěvci
norimberští
2000
mořená dřevěná plastika, autorský podstavec
v. 214,5 cm
sign. nezjištěna
130 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka moderního umění Berlín
VYSTAVENO
Jan Koblasa, Sonia Jakuschewa Rozhovory,
Topičův salon, 2014
REPRODUKOVÁNO
v katalogu z výstavy Jan Koblasa, Sonia
Jakuschewa Rozhovory, Topičův salon, 2014

Inspirativní syntéza
historických témat
Málokterý umělec v sobě slučoval tolik talentů,
jako Jan Koblasa (1932–2017). Málokdo v sobě
snoubil tolik velkorysosti, skromnosti a tvořivé
energie, jako právě on. Vedle výtvarného to bylo
nadání hudební a literární, a nad tím vším čněla
síla citlivého člověka, zarputilého hledače krásy
i stínů života, neúnavného bojovníka s duší poety.
Když jej v roce 1968 srpnová okupace
Československa zastihla na cestách po Itálii,
domů se již nevrátil. Získal azyl v severním
Německu a v roce 1969 založil v Kielu

na Muthesius Hochschule obor volné plastiky.
Ten pak vedl téměř třicet let. Jako jednomu
z mála emigrantů se Janu Koblasovi podařilo
přirozeně vstoupit do zahraniční umělecké scény
a získat si respekt odborné veřejnosti a ovlivňovat
mladé generace umělců.
Koblasova tvůrčí cesta je inspirativní syntézou
úvah o nás lidech a roli, kterou v tomto světě
máme, vždy až po okraj naplněna prožitky hudby,
literatury a filozofie. Umělcovo dílo je velkým návratem k pradávným mýtům a archetypům, v nichž
nacházíme analogie s pocity současného člověka.
Cyklus „Mistři pěvci norimberští“ je skvělou ukázkou prolnutí Koblasovy výtvarné tvorby s jeho
hudebním vzděláním. Plastiky z tohoto cyklu
představují postavy z dramatu Richarda Wagnera
– ‚Mistři pěvci norimberští‘, které na rozdíl
od jiných Wagnerových dramat, nevykazuje žádné
prvky mytologického pozadí a kde je děj založen
na skutečných historických podkladech. Wagner
zde vykresluje skutečné postavy Norimberka
ze 16. století v éře reformace.
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RITTSTEIN MICHAEL
(1949)

Galantní princ (zakletý)
2014
akryl, plátno
70 × 80 cm
sign. PD 2014 M. Rittstein
120 000 Kč
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pravost potvrzena kurátorem výstavy Petrem
Machem
REPRODUKOVÁNO
Michael Rittstein – Ľahkým krokom, Danubiana
Meulensteen Art Museum Bratislava, a Via Art
Praha, 2017, str. 43
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TYPLT LUBOMÍR (1975)
Vlasatice
2017
olej, plátno
145 × 200,5 cm
sign. LN Typlt 2017, na rubu Lubomír Typlt 15. 12.
2017
160 000 Kč

Lubomír Typlt absolvoval vedle českých vysokých uměleckých škol (VŠUP, Praha, J. Šalamoun;
FaVU, Brno, J. Načeradský) také Kunstakademie
v Düsseldorfu (M. Lüpertz, G. Merz, A. R. Penck),
kde se stal v roce 2004 „mistrovským žákem“
malířského ateliéru A. R. Pencka. Po studiích
žil a vystavoval své dílo v Berlíně.
Nabízenéná práce ze série „Vlasatice“ je krásnou
ukázkou malířovy osobité tvorby, charakteristické živelným gestickým rukopisem, spontánností
a výraznou neotřelou barevností.
Přestože je středobodem zde uvedeného plátna čtveřice dívek, je již na první pohled patrné,
že hlavním prvkem díla je nespoutaný pohyb,
který dívkám rozevlává jejich dlouhé vlasy. Tento,
záhadný, skytý moment dodává Typltovým sofistikovaným malbám originální rozměr. Jako by se
autor snažil onou záhadou diváka provokovat
a iritovat. Typlt se tak snaží probudit divákovu
interakci a představivost, touhu poodhalit tajemství pohybu a příběhu.
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DAVID JIŘÍ (1956)
Radiátor
olej, plátno
95 × 120 cm
sign. vzadu Jiri David
60 000 Kč
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Formoval postmoderní
program na přelomu
80. a 90. let

75

MERTA JAN (1952)
Styčný důstojník II
2010
olej, plátno
55 × 50,5 cm
sign. 2× na rubu Jan Merta 2010
na rubu název díla autorem

Stín časové linky
v portrétech je klíčem
k jejich významu

180 000 Kč
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RULLER TOMÁŠ (1957)
8. 8. 88
1988
asambláž, dvě košile, dřevěná deska
100 × 68 cm
sign. LN 8. 8. 88. Tomáš, autorské razítko
na rubu štítek s popisem díla – performance
180 000 Kč
VYSTAVENO
Galerie hlavního města Praha, 2018

Tomáš Ruller je jedním z nejdůslednějších akčních umělců v Čechách. Své performance považuje za prostředek překonávání vlastních mezí,
za výstup z nulového bodu, kterým nazývá stav,
kdy „se ocitáme v koncích, kdy nevíme a kdy
neumíme“. Právě v tomto okamžiku začíná tvorba,
jako obhajoba „přirozeného světa osobní zkušenosti“, při níž „artefakty přestávají být zastaveními
v čase a začínají žít jako otevřené procesy“. Místo,
kde se akt odehrává, nabývá významu výzvy
ke vstupu do „otevírajícího se prostoru, a to nejen
hmotného, ale zároveň i prostoru mysli a prostoru
duchovního“. Tomáš Ruller si hraje nejen s realitou jako takovou, ale především se sebou samým.
Svým způsobem je sám sobě základním kritériem
toho, co vlastně realita je. Identifikovat realitu
je pro umělce zvlášť důležité, protože hledá to,
co ji přesahuje. Zkoumá ji a sám chce být médiem
její transcendence. Tento proces a jeho relikty
se Rullerovi ztotožňují s aktem umělecké tvorby.
Asi nejreprodukovatelnější akcí Tomáše Rullera
je performance „8. 8. 88“, kterou provedl na sídlišti v Opatově v Praze. Ruller zde odvedl skupinu
diváků na místo bývalé betonárky, kde se konala
hlavní část akce. Ze samotné akce známe zejména fotografie zachycující umělce s hořícími zády
těsně před pádem do mělké vody.
Nabízené dílo je úžasným fragmentem celé performace – jedná se o autentické košile Tomáše
Rullera, které byly použité při této akci. Jedna
z košil je tou, s níž Ruller akci zahajoval a druhá
je ta, ve které akci prováděl.
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HAMPLOVÁ HANA (1951)
Fotografie dokumentující
performanci Tomáše
Rullera 8. 8. 1988 – soubor
18 ks
1988
18× originální černobílá fotografie
30 × 45 cm
sign. 18× na rubu Hamplová a hologram s číslem
fotografováno pro Galerii Opatov, každý kus
ze souboru je opatřen Osvědčením pravosti
z roku 2020 signovaným autorkou a opatřený
hologramem s číslem
45 000 Kč
LITERATURA
Elisabeth Jappe, Performance-Ritual-Prozes,
Handbuch der Aktions-kunst in Europa. München:
Prestel 1993
RoseLee Goldberg, Performance: Live Art since
1960. New York: Harry N. Abrams 1998
Coralie Muroni, 8.8.88: Une performance politique
de Tomáš Ruller. Diplomová práce. Dijon:
Université de Dijon 2002–2004
Kenneth McBride, Eastern European TimeBased Art Practices Contextualised within
the Communist Project of Emergence and PostCommunist Disintegration and Transition [online],
2009
RoseLee Goldberg, Performance art: From
Futurism to the Present, 3rd edition, World of art.
London: Thames & Hudson 2011
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Zde uvedený soubor osmnácti fotografií Hany
Hamplové, zachycuje jednu ze snad nejslavnějších akcí, významného českého performerka
20. století, Tomáše Rullera. Jedná se o záznam
Rullerovy performance s názvem: „8.8. 88“, kterou
umělec provedl na sídlišti v Opatově v Praze. Mezi
nekonečnou panelovou zástavbou Jižního Města
zde ve vstupních prostorách Kulturního střediska
fungovala, mezi lety 1984–1992, galerie vedená
Jaroslavem Krbůškem. Tomáš Ruller zde odvedl
skupinu diváků na místo bývalé betonárky, kde se
konala hlavní část akce. Ze samotné akce známe
zejména fotografie zachycující umělce s hořícími
zády těsně před pádem do mělké vody. Jak píše
Tomáš Pospiszyl: „fotografie mají schopnost
zachytit esenci performance. Mají svou výtvarnou
hodnotu, jež ale nemusí být totožná se záměrem
performance. Chybí ji časový rozměr a v nejhorším případě může připomínat listy z kalendáře nebo vzorník kostýmů. Video zachycuje to,
co fotografie nedokáže: čas a interakci s prostředím.“
Fotografka Hana Hamplová patří mezi důležité
představitele české fotografie druhé poloviny 20. století. Po ukončení studia na pražské
FAMU, obor kamera, v roce 1978, byla zaměstnána do roku 1980 jako studiová kameramanka
v Československé televizi. Poté pracovala jako
odborná fotografka na klinice v Praze, a to až do
roku 1990, kdy se již začala plně věnovat oblasti
dokumentární fotografie. V letech 1998 až 2002
byla předsedkyní správní rady Pražského domu
fotografie. Hamplová vytvořila fotografické cykly
v oblasti volné tvorby, kde často omezuje barevnost svých snímků a mnohdy spíše volí černobílou kombinaci na větších formátech. Hamplová
často vystavovala své fotografické objekty
i v zahraničí (Frankfurt nad Mohanem, Esslingen,
Michigan/USA/, Curych, aj.).
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NEMES ENDRE (1909–1985)
Förlegad spädom
1968–1972
akryl, plátno
180 × 220 cm
sign. LD Endre Nemes 1968-72
na rubu štítek výstavy s popisem díla, razítko
výstavy a štítek s popisem
650 000 Kč
VYSTAVENO
Liljevalchs, Stockholm, kat. č. 535
Oslo, 1969, kat. č. 88

Snažím se o výraz vedený
instinktem a vědomím
Na konci padesátých a v šedesátých letech
se Nemesova malba proměňuje. Zpočátku trvá
plynulá rytmizace tvarů a barev v ploše, v řetězcích horizontality a vertikality, ale v abstraktní
tkáni obrazu se již shlukují a řadí výrazně definované formy v zesíleném významovém akcentu.
Nové obrazy Nemese, zralé a intenzivní, jakoby
syntetizovaly jeho dosavadní malířskou a lidskou
zkušenost, objímající a definující obzor moderního člověka v bohatém a zázračném světě, určovaném dvoudomostí přírody a civilizace, jejichž
rozpory a kolize dovede zatím usmiřovat jedině
umění. V neklidném a proměňujícím se světě,
v ozvucích a vlivech starého a moderního umění
si Nemes uvědomoval ono nebezpečí diskontinuity a usiloval proto o jeho překonání. V tomto
smyslu je jeho dílo nekonečným hledáním rovnováhy a jistot – v smyslovém prožívání a obrazové
interpretaci reality.
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MALICH KAREL (1924)
Bez názvu
1975
kombinovaná technika, pastel, tempera, ruční
papír, oboustranné
59 × 42 cm
sign. na rubu 2× K. Malich 1975
na rubu kresba pastelem
90 000 Kč

Posuzovaný pastel je autentickým, reprezentativním a spirituálně symbolizujícím dílem Karla
Malicha, velké osobnosti evropského umění
druhé poloviny dvacátého století, jehož tvorba
si navzdory souvislosti s moderními proudy jako
konstruktivismus či neokonstruktivismus vždy
zachovala velmi solitérní ráz.
Analogie lze vést s nepředmětným duchovním
světem malířů počátku 20. století a můžeme také
hovořit o zkušenosti mimosmyslového a mimoracionálního poznání a tzv. „Querdenken“.
Autor vychází z konkrétního vidění reality,
ale od počátku vnímá hypersenzitiv ně svět
energií a „světlo ve mně“. Jeho díla jsou čistou
vizí. Sám uvádí jejich původ jako „vnitřní vidění
světla – energie“. Je to proud mnohotvárných
forem akinetických událostí, které nikdy nezachytíme v celku. Znamenají pro něj jediný způsob
a jedinou možnost, jak rozumět světu.
Malich má představu pulzujícího obrazu energií,
kde se viditelný svět mění v „nemateriální čisté
plynutí“. Tato jiná realita má vlastní stavbu –
je rozvrstvena do více úrovní, zaplněna energetickými, aurami a nepředmětnými formami. Provází
je zvláštní synestezie – přesahy z jednoho centra
vnímání do druhého.

zadní strana obrazu
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Posuzované dílo patří k brilantní sérii kreseb
– Energie prostoru, kterou Malich kontinuálně
vytváří od počátku sedmdesátých let a které
byly základem pro pozdější ztvárnění viditelného a neviditelného uplatněného v plastikách.
Technika kresby na papíře mu umožnila rozehrát
nezvyklé velmi noblesní záznamy, a současně
využít potenciálu plochy jako nositelky spirituálních zjevení, geometrických útvarů, nejrůznějších zlomků těl, andělských bytostí a znaků.
Posuzované dílo, jež je jakousi esencí čistě abstraktních energií, představuje Malichovou skvělou
a přesvědčivou práci, v níž se autorova tvorba
dobírá k obsáhlým vesmírným souvztaž nostem.
Ve formě pastelu dosáhl Karel Malich jedné z nejsvobodnějších výrazových poloh, jež se v umění
několika posledních desetiletí prosadily.
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MIMOŘÁDNÁ
NABÍDKA
SVĚTOVÉ
MALÍŘSKÉ
TVORBY

80

TADAMA FOKKO Holandsko
(1895–1935)

TADAMAGROENEVELD
THAMINE Holandsko (1871–1938)
Gros Temps á Egmont
sur mer
(Bouřlivé počasí na moři
v Egmontu)

Krásná ukázka evropského
krajinářského naturalismu
– holandského typu

olej, plátno
123 × 200 cm
sign. PD F. Tadama / Th. Tadama – Groeneveld,
na rubu F. Tadama / Th. Tadama – Groeneveld
na rubu název díla
opatřeno bohatě vyřezávaným dobovým salonním
rámem
55 000 Kč
PROVENIENCE
soukromá sbírka Praha
VYSTAVENO
Internationalle Kunst-Austellung Düsseldorf 1904
(vzadu štítek) + výstavy v Haagu a Rotterdamu
REPRODUKOVÁNO
Jeden svět nestačí, Poklady umění 19. století
ze sbírky Patrika Šimona, 2015, str. 69, 68
LITERATURA
DÜSSELDORF 1904, č. kat. 100
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Výrazné a monumentální dílo holandské malířské
dvojice představuje velmi typickou ukázku evropského krajinářského naturalismu. Dílo bylo prezentováno na řadě důležitých salonních výstavách,
což dokumentuje celkem běžnou dobovou praxi.
Na konci devatenáctého století docházelo k pozoruhodnému prolínání impresionismu, naturalismu
s nastupujícím symbolismem a progresivní secesí.
Všechny tyto důležité směry se staly hybatelem
uspíšení modernismu, který se brzy stal pádnou odpovědí na všechny historizující a de facto
realistické tradicionalistické umělecké projevy,
které bylo nutno v převládajícím klimatu hledání
umělecké individuality popřít.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SVĚTOVÉ MALÍŘSKÉ TVORBY | 209

210 | 1. ART CONSULTING

| 211

81

FLOCH JOSEPH Rakousko

(1894–1977)

Akt v ateliéru
olej, plátno
90 × 70 cm
sign. PD Floch
120 000 Kč

Řád a tichá symbolika
expresionistického stylu

Rakousko-americký malíř Joseph Floch se po
studiích výtvarného umění pobýval v Paříži. Mezi
roky 1922–1938 byl Joseph Floch členem skupiny
Hagenbund. V roce 1941 spolu s rodinou emigroval do New Yorku, kde také brzy uspěl a stal
se z něj vyhledávaný malíř. Joseph Floch začínal
jako expresionista, ovlivněn především Paulem
Cézannem a Van Goghem.

První samostatnou výstavu po smrti Josepha
Flocha uspořádala galerie Suppan Fine Arts
ve významné retrospektivě v roce 1988 ve vídeňském Palais Coburg. V průběhu výstavy byla
vydána i monografie s katalogem raisonné ilustrujícím více než 145 děl Josefa Flocha. Zde nabízené dílo je jeho součástí.
Práce Josepha Flocha jsou umístěny v několika
národních a mezinárodních veřejných muzeálních sbírek, včetně Metropolitního muzea v New
Yorku; Smithsonian American Art Museum
ve Washington; Albertina Museum ve Vídni;
Muzeum Belvedere ve Vídni; Leopoldovo muzeum
ve Vídni a dalších.
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DERAIN ANDRÉ Francie
(1880–1954)

Paysage aux Environs
de Villeneuve-lés-Avignon
1930
olej, plátno
32 × 40 cm
sign. PD A Derain
650 000 Kč
samostatná dražba obrazu, aukční poplatek
vydražiteli bude účtovan ve výši 5%
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
Paul Guillaume, Paříž; Mayor Gallery, Londýn
Collection of Sir Michael Culme-Seymour; Earl
of Sandwich
Wildenstein and Co. Ltd.; A. Tooth & Sons, Londýn
soukromá sbírka; Duncan R. Miller Fine Arts,
Londýn
Galerie de la Présidence, Paříž; Art Consulting
Brno, Aukce 39, 2. 10. 2009, pol. 47
významná česká sbírka moderního umění
VYSTAVENO
Wildenstein and Co. Ltd. „The André Derain Show“
1957, č. kat. 56
André Derain: Paysages du midi, L'Annociade
Musée de Saint-Tropez, Francie, 15. 6. – 6. 10.
2003
REPRODUKOVÁNO A UVEDENO
Souborný katalog díla A. Deraina: M. Kellermann,
André Derain, Catalogue raisonné de l’oeuvre
peint, Tome II 1915–1934, Éditions Galerie Schmit,
Paris, 1996, č. 596, s. 50
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Posuzovaný obraz „Krajina v okolí Villeneuvelès-Avignon“ je autentickým, krásným, neobyčejně harmonickým, vyzrálým neoklasicistním
dílem André Deraina, jednoho z nejslavnějších
světových moderních malířů, autora, jehož iniciační úloha při hledání nových výtvarných
cest – v podobě fauvismu, kubismu, klasicismu,
i moderních forem realistického výrazu – se dá
srovnávat snad jen s objevitelskou rolí Pabla
Picassa. Je ostatně známo, že Derain byl jedním z nemnoha malířů, kterých si Pablo Picasso
osobně nesmírně vážil. Dokonce prohlásil, že před
Derainovým dílem smeká.
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André Derain jako mimořádná osobnost evropské malby dvacátého století je pro nás ještě o to
významnější, že měla zásadní vliv na české umělce nejen v první fázi recepce kubismu, ale v rozrůzněných stylových a tematických polohách
po celá dvacátá a třicátá léta.
Moderní české umění se vždy obracelo k Francii,
přičemž Derain měl – jako málokterý jiný jeho
slavný současník – velmi intenzivní a bohaté vztahy s řadou českých osobností z kulturní oblasti.
Díky zastoupení na výstavách, zejména SVU
Mánes, a soukromým sběratelům (včetně historiků umění V. Kramáře a V. Nebeského), bylo jeho
dílo u nás dobře známé. Vzpomeňme na ohlas
Derainova monumentálního obrazu „Koupání“
(1908, dnes ve sbírkách Národní galerie v Praze),
který pro výstavu „Les Indépendants“ v SVU
Mánes v Praze roku 1910 pravděpodobně přímo
v autorově ateliéru vybrali dr. Antonín Matějček
a Bohumil Kubišta a na jehož zakoupení čeští
umělci uspořádali finanční sbírku. V poválečné
době souzněl Derainův primitivistický, archaizující
klasicismus krátce s devětsilským programem
proletářského umění. Derainova potřeba věcnosti,
schopnost uchovávat na plátně celistvost světa
jevů a jeho výtvarný senzualismus byly důležitým
„odrazovým můstkem“ pro různé polohy moderních realismů dvacátých a třicátých let.
André Derain se narodil roku 1880 v rodině
cukráře v Chatou u Paříže. V letech 1898–1899
navštěvoval kurzy malby na Académie Camillo
(Carrière), kde se spřátelil mimo jiné s Henri
Matissem, jehož později požádal o to, aby přemluvil jeho otce a ten mu dovolil věnovat se jen
malířství. Roku 1900 poznává Maurice Vlamincka,
s nímž si na Ile de Chatou zřídí ateliér. Léto roku
1905 stráví s Matissem v Collioure a z pobytu
vytěží řadu obrazů, založených na mimořádném
účinu souzvuku zářivých barevných ploch, z nichž
některé vystaví na Podzimním salonu v proslulé
„kleci šelem“ – „Cage des Fauves“. André Derain
se v letech 1905–1906 stane jedním z hlavních
představitelů francouzského fauvismu. Záhy však
experimentaci s barvou opouští. Ocitá se ve společnosti nových přátel – navštěvuje ateliér Bateau
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Lavoir na Montmartru, kde se scházejí Pablo
Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Amedeo
Modigliani, Guillaume Apollinaire, Max Jacob
a další. Po boku Pabla Picassa zahajuje výtvarnou
cestu zaměřenou na novou konstrukci obrazu,
ozařovanou příkladem tvorby Paula Cézanna.
Guillaume Apollinaire dokonce neváhal napsat,
že Picassův kubismus vznikl ze směru André
Deraina. Avšak díla namalovaná za společného
pobytu v Cadaquès roku 1910 ukazují, že zatímco
Picasso motiv „tříští“, rozkládá na množství fazet,
Derain rozvíjí neobvyklou „archaizující geometrii“. Vytváří syntézu primitivismu s klasicismem
– toto období bývá označováno jako „gotické“
či „byzantské“ (1911–1914). Již během první světové války začala stoupat Derainova proslulost. Jeho
výtvarný klasicismus, motivovaný touhou „nalézt
ztracená tajemství malby“, znovu obhájit integritu závěsného obrazu, byl v rámci hnutí „návratu
k řádu“ („retour à l’ordre“) ztotožněn s rehabilitací latinských hodnot. Derain byl vnímán jako
pokračovatel velké francouzské tradice, vedoucí
od Le Nainů, Watteaua, přes Corota, Courbeta,
Ingrese, až k Manetovi a Renoirovi. V průběhu
dvacátých let se stal „osobností Montparnassu“.
Obdivovanou nebo pomlouvanou. Respektovanou
nebo zatracovanou. Osobností, vozící se v jednom
ze svých Bugatti a provokativně prohlašující: „Není
to hezčí než Gioconda (Mona Lisa)?“ Ve třicátých letech se Derain stáhl z veřejného života.
V Chambourcy, kde si roku 1935 koupil dům
„La Roseraie“, přijímal pouze své nejbližší přátele
(P. Reverdy, G. Braque, Balthus, A. Giacometti ad.).
Jeho dílo se stalo zásadním vzorem pro ty umělce,
kteří usilovali o spojení modernosti s klasičností.
Díla André Deraina patří mezi skvosty francouzské moderní malby a i posuzovaný obraz, v němž
malíř s neuvěřitelnou výtvarnou noblesou ztvárnil
nadčasově klasickou krajinu Provence, je toho
dokladem.
Roku 1905 strávil Derain léto s Matissem v malém
rybářském městečku Collioure na francouzsko-španělském pomezí. Spojení ostrého středomořského světla a živých barev, vedoucí ke vzniku
fauvismu, zanechalo v mladém umělci tak hluboký

dojem, že se pak na jih Francie téměř každý rok
vracel. Zatímco období mezi Podzimním salónem a jarním Salónem Nezávislých trávil v Paříži,
v létě dychtil po opětovném kontaktu se sluncem
zalitou krajinou, jež z něj učinila moderního malíře. Roku 1908 si pochvaloval tamní klid a psal
Vlaminckovi: „Jsem na jihu. Tady jsem více než
kdy jindy šťasten – klidný jako všechno v tomto
nádherném kraji. Nepotřebuji buben ani trumpetu.
Odtud se dav z Montmartru zdá méně prchlivý.“
(cit. dle J. Freeman, The Fauve Landscape, Los
Angeles County Museum of Art, 1990, p. 110).
Výsledkem Derainova pobytu v okolí Villeneuvelès-Avignon roku 1930 byl soubor malířsky
nesmírně ryzích krajinomaleb, k němuž náleží
posuzované plátno. Lze ho označit za typickou

ukázku autorovy neoklasicistně laděné tvorby,
jež nad fauvistickou barevnou frenezií upřednostnila tlumené, zemité tóny, nechávající promlouvat
klid a majestátnost přírody. Autor se tu doslova
kochá melodickým rytmem provensálské krajiny
kopců a polí pod blankytně modrou oblohou.
Prudké slunce vypálilo trávy do okrových odstínů,
jen solitérní stromy si uchovávají tmavší zeleň.
Ty, v souladu s klasickými kompozičními zákonitostmi, rámují divákův pohled a otevírají úchvatný
panoramatický průhled do širého kraje.
„Krajina v okolí Villeneuve-lès-Avignon“ je krásným příkladem Derainova senzualistického realismu, jeho úsilí o co nejčistší a nejprostší výraz,
ctící klasickou malířskou tradici a zejména dílo
J. B. Corota.
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DOBEŠ MILAN Slovensko

(1929)

Opticko-kinetický reliéf
1967
objekt, nerez, sklo, dřevo
40,5 × 40,5 × 9,5 cm
sign. PD M. Dobeš, na rubu na štítku M. Dobeš
1967
290 000 Kč

Milan Dobeš je bezesporu jedním z mála československý autorů světového významu. Již od
šedesátých let se zabývá vyjadřováním pohybu.
Jeho rafinované konstrukce a asambláže z reflexních materiálů, či motorem poháněná díla působila na tehdejší československé, umělecké scéně
doslova jako zjevení.
V roce 1966 měl Milan Doběš mimořádně
významnou výstavu, která doslova odstartovala
jeho uměleckou kariéru. Jednalo se o jeho avantgardní objekty vystavené v Praze na Václavském
náměstí, kde se jeho dílo objevilo nejen před
zraky užaslé veřejnosti, ale hlavně před zraky
zahraničních kritiků, kteří zde výstavu náhodné
objevili.
Záhy se Dobeš zúčastňuje důležitých prezentací
světového kinetického umění, kde se jeho jméno
vyjímá mezi Yaacovem Agamem, Jesú Rafaelem
Sotem, Julio de Parcem a dalšími.

„(…) tvorba, to je
objevování nového.
Tak stále objevuji věci
a jsem z toho šťastný.“

Následné represe moderního umění a jeho reprezentantů, v sedmdesátých letech, eliminovaly sice
Dobešovu výstavní činnost i jeho doposud velmi
časté cesty do zahraničí, ale vůbec nezměnily
umělecké přesvědčení a směr jeho tvorby.
Milan Dobeš se bez nadsázky nechává označit
za nejvýznamnějšího reprezentanta kinetického umění druhé poloviny 20. století tehdejšího
Československa. Autor byl vybrán i na jednu
z nejprestižnějších světových výstav nazvanou ‚Dynamo‘, která se v roce 2013 v pařížském
Grand Palais věnovala fenoménu pohybu v umění
20. století. Kromě Milana Dobeše nás tam reprezentoval už jen František Kupka.
Zde uvedené dílo je jednou z nejrannějších prací
Milana Dobeše, která se v posledních letech
na trhu objevila. Jedná se o krásně zachovalý,
sběratelský vzácný unikát.
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ROSSI HORACIO
GARCIA Italie (1929–2012)
0029
1973
akryl, plátno
60 × 60 cm
sign. na rubu Garcia Rossi / 73
na rubu popis díla autorem
120 000 Kč

„(…) Umění se stává čistou
vizí, bez naturalistických
kritérií.“

„V chaosu současného umění, v pseudo-uměleckém Babelu posledních let, v nepříjemném návratu k nejbanálnější figuraci, objevujeme známky
jednoznačné umělecké regrese a hluboké a skutečné krize. Leonardo da Vinci jednou řekl: ‚L'arte
e una cosa mentale‘ a apeluje na inteligenci. Dnes
vše naznačuje, že na tuto zásadní a prorockou
zprávu bylo zapomenuto.
(…) několik umělců (Mondrian, Moholy-Nagy,
Malevich ad.) objevilo specifické „umělecké“
zákony, které nenapodobují nic z reálného života.
Umění se stává čistou vizí, bez naturalistických
kritérií.“ Rossi, Paříž 1978–1982

certifikát pravosti díla
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„Mým cílem je převést do obrazového jazyka
(geometrické tvary, ploché barvy, strukturované
kompozice) mou existenciální úzkost ohledně současného stavu světa, který je postaven
na programovaném chaosu.“ Rossi, Paříž 2006
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MOHR MANFRED Německo

(1938)

P-169 Q
1977/1987
akryl, plátno
60 × 60 cm
sign. na rubu Manfred Mohr
na rubu štítek Galerie Teufel, Köln s popisem díla
90 000 Kč

Zde představené plátno pochází z ateliéru
Manfreda Mohra. Umělce, celosvětově považovaného za průkopníka digitálního umění založeného
na algoritmech.
Po objevení informační estetiky, pod vlivem profesora Maxe Benses na počátku šedesátých let,
se Mohrovo umělecké myšlení radikálně změnilo.
Během několika let se jeho umění transformovalo z abstraktního expresionismu na počítačově
generovanou algoritmickou geometrii. V letech
1964–1967 studoval Mohr na pařížské École des
Beaux-Arts, kde začal v plné síle experimentovat
s geometrickými motivy.
Ve své algoritmické tvorbě byl Mohr dále povzbuzován diskusemi se skladatelem počítačové
hudby Pierrem Barbaudem, se kterým se setkal
roku 1967. Své první počítačové kresby umělec
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naprogramoval v roce 1969. Od té doby jsou
všechna jeho umělecká díla vytvářena výhradně
za pomocí počítače.
Od roku 1973 umělec generuje 2D sémiotické grafické konstrukce pomocí vícerozměrných hyperkrychlí.
V rozhovoru pro svou monografii z roku 2006
Mohr uvedl: „(…) začal jsem programováním algoritmu, abych vytvořil díla připomínající psaní (…)
uvažoval jsem, zda by bylo možné objevit grafický
nástroj, na který bych mohl hrát jako na hudební
nástroj? Jako základní, samostatný, kartézský systém jsem objevil kostku, která pozitivně vyzývá
k použití jako nástroje. Výběr takového geometrického útvaru se ukázal jako velmi příhodný.
(…) za léta jsem byl schopen pomocí krychle
dospět k vyšším a vyšším rozměrům složitosti. (…)
Ve skutečnosti je pro mě symetrie synonymem
stagnace a smrti. Něco nového se může objevit pouze ve chvíli, kdy je narušena. V mé práci
se mimo jiné objevují nesymetrické znaky, protože
vždy zobrazuji pouze části, tj. ‚Podmnožiny‘ celkové struktury. Vzpomínám si, jak mě kdysi naprosto
potěšilo, když mi jistý vědec vysvětlil, že ‚velký
třesk‘ byl vlastně výsledkem přerušení (původní)
symetrie.“ M. Mohr 2006
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COSTALONGA
FRANCO Italie (1934)
Oggetto cromocinetico
OC16V4PN
1968
opticko-kinetický objekt
70 × 70 × 9 cm
sign. 2× ze strany autorské razítko Costalonga
ze strany název díla autorem
90 000 Kč

„Pokud moje dílo
nedokáže ‚komunikovat‘
myslím, že selhalo.“

potvrzení pravosti díla
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Autorem zde nabízeného díla „Oggetto cromocinetico OC16V4PN“ je Franco Costalonga.
Významného představitel kinetismu a to nejen
v rámci Itálie odkud Costalonga pochází,
ale i v měřítku celosvětovém.
V průběhu druhé poloviny šedesátých let začal
Costalonga vlivem členství ve skupině Dialettica
delle Tendenze používat různé typy materiálů
ve snaze vytvořit trojrozměrné a zcela originální
formy svého díla. Jeho výzkum ho sblížil i s další
uměleckou skupinou Sette-Veneto, kde mohl
začít důkladně rozvíjet i svůj zájem o kinetické
a vizuální efekty. V interview pro svou monografii
z roku 2010, Costalonga uvedl: „V šedesátých
letech bylo velmi obtížné – stejně jako i dnes,
navzdory pokročilé technologii – pracovat s plastovými materiály. (...) Vždy jsem měl v technice
a v materiálu velké zalíbení, tuto vášeň jsem
nikdy neopustil. (...) používal jsem průmyslovou
techniku, nicméně vždy musí převažovat lidský
zásah. Nemůžete si myslet, že průmyslový stroj
postupuje sám, musí být stále sledován. (...) Jeden
by si mohl myslet, že každý „Oggetto cromocinetico“ je jako ten druhý (…) ale nakonec musím vždy
zvážit mnoho stupňů barevnosti, což jsou aspekty
zcela přesahující techniku a plně spadají do mé
kompetence a citlivosti ‚malíře‘.“
Zde představené dílo je publikováno v umělcových monografiích, viz. např.: Franco Costalonga.
Riflettendo. Ediz. Multilingue, Alcionedizioni,
16/07/2010, pag. 61.
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DADAMAINO (MAINO
EDUARDA EMILIA) Italie
(1930–2004)

Ľinconscio Razionale
(Racionální nevědomí)
1975
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu na blindrámu Dadamaino 1975
na rubu na blindrámu štítek s popisem díla
420 000 Kč

Dadamaino (vlastním jménem Eduarda Emilia
Maino), byla významnou členkou milánské avantgardy.
Na konci padesátých let si získala pozornost
řadou svých černobílých pláten, které nazvala „Volumes“, tato plátna perforovala, přiblížila
se tak tendencím Lucia Fontany a jeho sérii obrazů „Buchi“. V této době byla Dadamaino členkou
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Azimuth Gallery Piera Manzoniho v Miláně, která
byla úzce propojena s německou Group Zero,
holandskou Group Nul a Group Motus ve Francii.
Později se připojila i k hnutí Nouvelle Tendence,
jehož členy byli Getulio Alviani, Bruno Munari
a Jesus Rafael Soto.
Dadamaino je řazena k jedněm z nejprogresivnějších italských umělců. Zde představená
práce pochází ze série „L’inconscio razionale“
(Racionální nevědomí) na němž autorka pracovala právě okolo roku 1975. Jedná se o práce,
kdy papír nebo černá či bílá plátna pokrývají
inkoustové, popřípadě temperové mřížky, uspořádány vertikálně i horizontálně s mezerami mezi
sebou. Poprvé byla tato díla vystaveny ve Studiu
V ve Vigevano v roce 1975 a poté v galerii Arte
Struktura v roce 1976.
Dadamaino sama o sérii „L’inconscio razionale“
uvedla: „(…) začala jsem svou práci racionalizovat
a dělat ‘pořádek', který je navíc vlastní samotným dílům. Více otevřených možností, mne vedlo
k novému výzkumu. Ve skutečnosti má práce
je 'o výzkumu’. (…) Jedná se o druh psaní
mé mysli. Je však jasné, že pokud je ruka vedena myslí, v tomto případě jsem to já z nevědomí.
Výsledkem jsou jakési mříže a prázdná místa,
něják neuspořádaná, které mají svůj vlastní rytmus, svou vlastní hloubku a svou vlastní harmonii.
(…) ano, řád lze zhruba rozdělit do dvou kategorií:
zaprvé řád, který je represivní, tupý a zneužívající
moc; zadruhé řád, který je harmonicky svobodný, kde nejsou tvrdá omezení, převládá v něm
respekt a tolerance. Na závěr tedy konstatuji,
že kromě kritické analýzy sleduji, že to není můj
úkol, moje racionalita (…) je součástí mé přirozenosti. Geometrie a důslednost nejsou zástěrkou
(krycím manévrem) mého strachu z odvahy,
nýbrž jsou motivací (stimulem), který mne vede
na cestu výzkumu.“
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WILDING LUDWIG Německo

(1927–2010)

Stereoskopický obraz
PSR 8554 1982
1982
objekt, optický reliéf
85,5 × 85,5 × 7 cm
sign. na rubu Wilding

„Cílem je aktivovat
a přehodnotit vnímání
pozorovatele.“

160 000 Kč

Autorem zde představého díla je fenomenální
opto-kinetický umělec 20. století Ludwig Wilding.
Výtvarník jehož tvorba byla silně ovlivněna mimo
jiné hnutími GRAV (Group de recherche d’art visuele) a Nouvelle Tendence – v rámci níž vystavoval
v letech 1964 a 1965 v Paříži.
Pomocí linie Wilding vytvářel dimenzi, jak skutečnou, tak i iluzorní. Jeho základním cílem přitom
bylo aktivovat a přehodnotit vnímání pozorovatele. Jak sám pro svou monografii uvedl: „S dvourozměrným překrýváním liniových mřížek vytváří
optické zesílení v průsečíku linek vzor, který se
skládá ze součtu dvou mřížek; s liniemi s mírnými fluktuacemi nebo nepravidelnostmi dochází
k interferenčnímu vzoru, který je známý jako
moiré. S přesným uspořádáním se objeví jednotný
vzor a s několika překryvy vznikají velmi složité
fantastické figurace. Příroda rovněž vytváří takové interferenční vzory (u motýlů, plazů apod.).
Je až zarážející, jaká rozmanitost obrazových
vzorů je u tohoto procesu možná. Interferenční
metoda představuje novou metodu umělecké
tvorby a v mnoha případech překračuje naši utvrzelou představivost. A tak nachází teze Paula Klee
své opodstatnění: ‚Neztvárňujte podle přírody,
nýbrž jako příroda‘.“
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ALVIANI GETULIO Italie

(1939–2018)

1.2.3.4 Inscritti nel cerchio
(Progresivní rozklad kruhu)
1978 / 1998
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Getulio Alviani / 1978/98
na rubu název díla autorem
320 000 Kč

„Logika, racionalita
a nezbytnost jsou ve světě
umění po celá staletí
základními prvky (…).“

certifikát pravosti díla
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Alviani se zformoval a v průběhu let zapsal mezi
jednoho z nejvýznamnějších představitelů konstruktivismu období šedesátých a sedmdesátých let. Patřil rovněž mezi světové průkopníky
v oblasti op-artu, kinetického umění a computer-art. Díky provázanosti a komunikaci jednotlivých
uměleckých skupin i umělců samotných bylo
jeho i dobové umění obecně, založeno především na zkoumání oblasti „vnímání“. Práce Getulia
Alvianiho si však vždy zachovala svůj specifický,
osobitý charakter, jenž do velké míry vychází
z jeho zkušeností v prostředí průmyslového, grafického a architektonického designu.
Pro Alvianiho, podobně jako pro mnoho jeho
současníků, nebylo umělecké dílo produktem
expresivní potřeby jedince, ale důsledkem potřeby
řešit problémy týkající se optických a kognitivních
mechanismů. Sám Alviani uvedl: „Pracovali jsme
s myšlenkou zapojit pozorovatele, (…) s pracemi,
které vyžadovaly pozornost, inteligenci, představivost těch, kteří k nim přistoupili (…).“
Nabízené dílo „1.2.3.4 Inscritti nel cerchio“ z let
1978–1998, je příkladem Alvianiho studia rozkladu kruhu, jemuž se systematicky věnoval již
od šedesátých let. Od konce sedmdesátých let,
pak vytvořil sérii akrylů, mezi něž spadá i zde dražené plátno. Tyto akryly nesou polygony vepsané
pod různými úhly v kruhu. Závěrem série je pak
polygon, který se nejvíce přibližuje plnému kruhu.
Tento „rozklad“ je založen na přesném matematickém poměřování, jenž Alviani aplikoval, jak pro svá
díla dvojrozměrná, tak i trojrozměrná. Řešil vždy
nekonečný rozsah optických efektů, a to hledáním
odpovídajících matematicko-geometrických pravidel a proporcí.
Alviani stále opakoval, že umělecká díla by měla
přimět pozorovatele přemýšlet, krása je věcí
vedlejší. Jak sám roku 1999 pronesl: „logika, racionalita a nezbytnost jsou ve světě umění po celá
staletí základními prvky (…).“

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SVĚTOVÉ MALÍŘSKÉ TVORBY | 231

90

ROSSI HORACIO
GARCIA Italie (1929–2012)
Couleur lumiére
1993/1994
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Garcia Rossi Paris 1993/1994
na rubu popis díla autorem
160 000 Kč
PUBLIKACE
Horacio Garcia Rossi (Spazi Indeterminati)
Galleria Civica d’Arte Moderna di Lujbljana verso
l’Arte edizione anno 2006
Horacio Garcia Rossi, Milano Palazzo del Senato
anno 2003, verso l’arte edizioni
De Marco e Garcia Rossi, La sienza e l’utopia
del colore, Museo civico d’arte moderna
e conteporanea di Arezzo, anno 2004
Horacio Garcia Rossi, Urbino palazzo Ducale,
verso l’arte edizioni pensare per icone anno 2003
Horacio Garcia Rossi, Dipinti a cura Giovanni
Granzotti e Giovanna Barbaro, anno 2005

certifikát pravosti díla
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Od konce padesátých do začátku šedesátých let,
se v západní společnosti objevuje nová umělecká citlivost, jenž sledovala a zkoumala vědecké
a technologické pokroky a jejich dopad na společnost.
Mnoho umělců si tehdy osvojilo model týmové
práce, který je typický pro vědecký výzkum.
Vznikly tak různé umělecké skupiny a hnutí,
jejichž cílem bylo zkoumání percepčních a kognitivních mechanismů spojených s psychologií
forem (tzv. Gestalt). Mezi tyto skupiny lze jmenovat: ZERO (Düsseldorf), italská Gruppo N
(Padova) a Gruppo T (Milano), pařížský GRAV
– Groupe de Recherches d'Art Visuel, španělský
Equipo 57 a jugoslávský Exact 51. Tyto skupiny
spojoval designový přístup v estetice a touhu
experimentovat, jak s průmyslovými materiály,
tak i novými technologiemi, a vytvářet tak díla,
která jsou funkční pro aktivní zapojení pozorovatele. V tomto období se na umělecké scéně
objevuje i Horacio Garicia Rossi. Argentinský
umělec, jenž se roku 1959 přesouvá z Buenos
Aires do Paříže, kde spolu s přáteli založil, již výše
jmenovanou skupinu GRAV (1960–1968).
Zde dražené dílo z přelomu let 1993/1994 je ukázkou z Rossiho časově neohraničeného, cyklu
Couleur loumière (Barva světla), na němž umělec
pracoval již od šedesátých let. Sám Rossi uvedl:
„Bylo to v roce 1962, kdy jsem se začal zajímat
o světlo jako plastický vyjadřovací prostředek.
V letech 1963/1968 jsem se již věnoval vztahu
barvy a světla v rámci sjednocené problematiky.“
Rossi plně tuto myšlenu rozvinul až o pár let později, kdy vznikla jeho nejvýznamnější díla.
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BIASI ALBERTO Italie (1937)
Attreverso senza controllo
2001
akryl, textilní pásky, plátno
100 × 88,5 × 5 cm
sign. na rubu Alberto Biasi 2001
na rubu název díla autorem
220 000 Kč

Jako zakladatel průkopnické Gruppo N
(1959–1967) usiloval Alberto Biasi spolu s kolegy
o vývoj nového uměleckého jazyka, který kombinoval malířství, sochařství, architekturu a průmyslovou výrobu. Tento přístup měl překlenout
jakousi propast mezi uměním a samotným životem. V retrospektivě v rozhovoru pro La VOCE,
roku 2016 sám Biasi uvedl: „V šedesátých letech
začalo mnoho mladých Evropanů vnímat ‚umělce‘
jako naprosto běžné povolání, které nebylo mimo
normu. Nemusel jste být geniální, stačilo být
pouze normálním člověkem a mít specifický přístup. Pokud umělec dobře pracoval, stal se umělcem, pokud ne, tak neuspěl. Skupina vznikla,
aby podpořila tento přístup k umění, ale koncept se nikdy neuchytil. Pop Art přišel nazpět
s představou umělce jako nadprůměrné osoby.
V tomto slova smyslu bych řekl, že jsme prohráli.
(…).“ Nicméně Gruppo N na uměleckém a kulturním poli zanechalo zásadní myšlenky, jenž měly
nezpochybnitelný význam pro další vývoj moderního umění.
Po rozpuštění skupiny, v roce 1967, Biasi pokračoval ve svých experimentech.

potvrzení pravosti díla

zadní strana díla
234 | 1. ART CONSULTING

S využitím tradičních materiálů, jako je barva,
a netradičních materiálů, jako jsou PVC pásy,
vytvořil dynamická dvourozměrná a trojrozměrná díla, která mají na smysly diváka až závratný
účinek. Své práce přitom nenazývá kinetickými,
nýbrž dynamickými. Svůj vztah a postoj ke kinetickému umění, vysvětlil v témže rozhovoru,
roku 2016: „Toto umění se nazývá „kinetickým“,
ale je to nepravdivé označení. Kinetické umění
se skutečně pohybuje a pohání se motorem
nebo čímkoli jiným, co by jej uvedlo do pohybu.
Velmi dobrý italský učenec Giulio Carlo Argan,
(…) nazval toto umění gestaltickým. V němčině
znamená slovo ‚gestalt‘ vnímání. Jedná se vlastně o percepční jev. Ústrojí, které se zapojuje,
když stojíme před tímto typem umění, není pouze
oko, ale i mozek. A právě mozek pak vytváří
pohyb, když ve skutečnosti k žádnému nedochází. Tento typ umění probouzí představivost,
ale o kinetické umění se nejedná.“
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ULLRICH WOLFRAM
Německo (1961)

Bez názvu – červená
2001
akryl, plech
75 × 35 × 6 cm
sign. na rubu W. Ulrich 2001
na rubu štítek Galerie Pilar Parra s popisem díla
60 000 Kč

„Každý obraz
je také objektem“

Německý umělec Wolfram Ullrich je na světové
umělecké scéně uznávanou kapacitou. Významní
galeristé a aukční domy jej řadí do svých sbírek. Mezi mnohými můžeme jmenovat například
jednu z nejrenomovanějších galerií moderního
umění Denise René v Paříži, kde se odehrály již tři
samostatné Ullrichovi výstavy (v letech 2011; 2014
a 2018).
Po dokončení studií na Stuttgartské akademii
výtvarných umění (Staatliche Akademie der
Bilden Künste ve Stuttgartu) a Dějinách umění,
roku 1986, se Ullrichův výzkum zaměřil na umocněné pojetí malby. V jeho tvorbě se jednoznačně
projevila trojrozměrnost, jíž přizpůsobil i výběr
materiálů pro svá díla. Sám pronesl „každý obraz
je také objektem“. Od konce osmdesátých let tak
Ullrichovy práce stojící na pomezí mezi sochou
a malbou. Jsou jakousi syntézou tradice a inovace. Sdílením jasnosti a přísnosti formálního jazyka,
který se striktně vyhýbá jakémukoli ornamentu,
podává Ullrichova tvorba svědectví o vitalitě,
nadčasovosti a komplexitě konstruktivistického umění. Ikonické „obrazo-objekty“ Wolframa
Ullricha jsou vyrobeny z lakovaného hliníku
nebo oceli – k níž posléze tíhne nejvíce. Pod přísnými úhly se zvedají ze zdi a svébytně vyhřezávají
do prostoru. Kompozicím dominují ostré úhly
a jasně definované tvary. Pro Ullrichovu tvorbu
je naprosto příznačná čistá forma a čistá barva.
Neopomenutelný vliv měli na umělce: Piet
Mondrian, stejně jako američtí minimalisté (Frank
Stella) a konkrétní umění.
Zde dražené dílo je ikonickým příkladem umělcovy vrcholné tvorby.
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MANČUŠKA JÁN Slovensko
(1972–2011)

Židle
1998
olej, plátno
100 × 150 cm
sign. na rubu na blindrámu Mančuška 98
na rubu štítek s popisem díla
480 000 Kč

Ján Mančuška, který zemřel po dlouhé a nepříjemné nemoci v pouhých devětatřiceti letech
v červenci 2011, patřil mezi nejvýraznější umělce
své generace a dodnes figuruje na horních příčkách J+T Banka Art Indexu.
Byl jedním z mladých autorů, kteří se takřka bez
povšimnutí dlouhá léta protloukali podzemními
a regionálními galeriemi a jejichž práce se ocitaly
často na místech divákům téměř nedostupných.
Narodil se v roce 1972 v Bratislavě, od dětství
však vyrůstal v Praze. V letech 1991 až 1998
studoval pražskou Akademii výtvarných umění,
kde postupně prošel ateliéry Jitky Svobodové,
Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla. Spolu
s Tomášem Vaňkem, Josefem Bolfem a Janem
Šerýchem byli členy legendární umělecké skupiny
‚Bezhlavý jezdec‘, která fungovala v letech 1996
až 2002.
Velmi působivá Mančuškova barevná velkoformátová plátna byla poprvé k vidění na undergroundové výstavě ‚Dole v Bunkru‘ (1998), kde musel
přebýt svým jemným rukopisem drsné fresky
graffitistů.
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„Sebevědomí umělecké
tvorby není o tom něco
zohlednit, ale naopak
vytvořit nové téma. (…)
Vždycky mi imponovaly
věci, kterým jsem napřed
nerozuměl, (…).“

První samostatná výstava v galerijním prostoru
umožnila Mančuškovi konečně uvést svůj první
vlastní koncept. Její název byl ‚10 cm nad zemí‘.
Zde se již Mančuška plně věnuje konceptu relativity vnímání a mentálních měřítek. Instalace 4 + 1
pláten dohromady s obrazy ze stavebnice lega
pak definovaly další rozměr: od malé stavebnicové
intimity k obřím obrazům visícím nad nimi. Obrazy
i lego vycházejí z konkrétních detailů osobních
příběhů (sestavování skříně podle návodu, opakovaný motiv židle), jež svým intimním sdělením,
mlčenlivou naléhavostí a lehkostí formy mohou
velmi snadno komunikovat.
Na podzim 2004 se Mančuška stal laureátem
Ceny Jindřicha Chalupeckého a v témže roce
jej začala zastupovat newyorská Andrew Kreps
Gallery. O co méně o něm bylo slyšet v Česku,
o to větší úspěchy slavil v zahraničí. V Evropě
pak spolupracoval galerií Meyer Riegger z německého Karlsruhe. Obě galerie patří k pravidelným
účastníkům veletrhu Art Basel. V roce 2008 měl
již Mančuška první samostatnou výstavu v basilejské Kunsthalle.
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KLASICKÉ
&
MODERNÍ
UMĚNÍ

94
PIEPENHAGEN – MOHR CHARLOTTE (1828–1902)
Z Tyrolských Alp
1879
olej, olátno
40 × 55 cm
sign. LD C. v. M. Piepenhagen
odborná expertiza PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová
140 000 Kč
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95
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)
Hrad na skále
barevná akvatinta
39,5 × 29,5 cm
sign. PD Vojt. Preissig
35 000 Kč

96
NEJEDLÝ OTAKAR (1883–1957)
Bouře
olej, plátno
65 × 100 cm
sign. PD Ot. Nejedlý
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
50 000 Kč
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Raná tvorba Aloise Kalvody (1875–1934), významného představitele Mařákovy školy, je značně
pod vlivem dobových tendencí secesního stylismu a symbolistní literatury. Obrazy jako Zbloudilý
nebo cyklus Stará píseň z Moravské galerie
v Brně vyvolávají i dnes po letech evokace psychického poblouznění, melancholie a snových
vidin. Zajímavé obrazy pak vznikaly v Kalvodově
ateliéru tehdy, kdy se secesní manýra lomila
do nových výtvarných poloh expresivnějšího
malířského přednesu. V nich, jako ve zde představovaném obraze z doby kolem roku 1905,
zahlédneme umělcův intimní nerv, kdy so občas
od krajinomaleb takříkajíc odskočil k figurálním
motivům. Ony krojované z Moravy příliš neza244 | 1. ART CONSULTING

ujmou a sám malíř si jich necenil, kvazibiedermeyerovské parkové motivy s dámou však patří
k vysokým Kalvodovým dílům. Roku 1912 takové
vystavoval v Berlíně a Drážďanech, přičemž ozvuk
způsobu práce takového Maxe Slevogta případně i Lovise Corintha lze vypozorovat. Konkrétní
dámu neznáme, jde ovšem možná spíše o povahu ženského typu, múzy atp. Ostatně roku 1910
se dosti podrobně zabýval prací na knize Ženy
a lásky poesie Máchovy, pro niž zkoušel mnoho
variant múzy nejen v oleji, nýbrž i v kresbě a grafice. Expresivní kolorit a rázná struktura štětcových tahů vytvářejí ze zde posuzovaného obrazu
mistrovské dílo české secese vzniklé ještě před
rokem 1910, nejspíš v letech 1905 až 1910.

97

98

KALVODA ALOIS (1875–1934)
Dáma v plenéru

DĚDINA JAN (1870–1955)
Pod jabloní

olej, lepenka
40 × 34 cm
sign. PD Al. Kalvoda
odborná expertiza PhDr. Mgr. Michael Zachař
55 000 Kč

olej, plátno
110,5 × 124,5 cm
sign. PD Jan Dědina
na rubu na rámu štítek Sotheby´s
65 000 Kč
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99
MULTRUS JOSEF (1898–1957)
Pohled ze schodiště kostela
de la Madelaine – Paříž
cca 1930
olej, malířská lepenka
35,5 × 67 cm
sign. LD Multrus
na rubu přípis ke vzniku díla
35 000 Kč

100
ŠAFAŘÍK JAN (1886–1915)
Paříž
kvaš, uhel
48 × 38,5 cm
sign. PD Šafařík Paris
65 000 Kč
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101

102

BLAŽÍČEK OLDŘICH (1887–1953)
Vaňkova kavárna

BLAŽÍČEK OLDŘICH (1887–1953)
Břízy – pohled na město (Brno)

1917
olej, olejová tempera, plátno
40 × 48 cm
sign. LD O. Blažíček 1917

olej, olejová tempera, plátno
40,5 × 48 cm
sign. LD O. Blažíček (nečitelná datace)
85 000 Kč
120 000 Kč
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103
RADIMSKÝ VÁCLAV (1867–1946)
Krajina z Polabí
olej, lepenka
49,5 × 69,5 cm
sign. PD V Radimský
120 000 Kč

104
RADIMSKÝ VÁCLAV (1867–1946)
Divoká řeka
olej, lepenka
50 × 70 cm
sign. LD V Radimský
120 000 Kč

105
KAVAN JAN (1905–1986)
Potok v lukách
kolem 1920
olej, lepenka
38 × 50
sign. PD Kavan
odborná expertiza PhDr. Mgr. Michael Zachař
48 000 Kč

106
KERHART OLDŘICH (1895–1947)
Krajina
olej, dřevěná deska
70 × 100 cm
sign. PD O. Kerhart
45 000 Kč

107
KLÍMOVÁ LUCIE (1884–1961)
Rozkvetlý sad v Křížanech
1950
olej, plátno
45 × 55,5 cm
sign. LD Lucie Klímová
na rubu štítek výstavy s popisem díla
a razítko vystaveno … Aleš
25 000 Kč
VYSTAVENO
Síň na Karlově nám. 1962, Aleš bez datace
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108
TRAMPOTA JAN (1889–1942)
Stříbrné skály v Etretatu
olej, plátno
71 × 82 cm
sign. PD Jan Trampota
varianta reprodukovaná v monografii Jiří Hlušička
– Jan Trampota, Galerie Antonína Procházky,
2009, č. 193; odborná expertiza PhDr. Rea
Michalová, Ph.D.
140 000 Kč
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V posuzovaném obraze „Stříbrné skály v Etretatu“
Jan Trampota skvěle zachytil vznešenou krásu
normandského strmého skalnatého pobřeží, vyvolávajícího spolu se sílou vodního živlu „otřásající
dojem“. Jak malíř sám v jednom z dopisů popsal:
„Sivá barva vyhlodaných útesů a hukot drtivě
dorážejících vln na mamutí čelisti skal zapůsobily na mne hlubokým, ničím nesrovnatelným
dojmem. Moře jako by na člověka řvalo: Na kolena, ty červe! Na kolena! Málo scházelo, abych
nepodlehl tomu výsostnému rozkazu – jen kulturní vědomí, že duch je také síla, zabránilo tomu
pokořujícímu výkonu.“

109
TICHÝ FRANTIŠEK (1896–1961)
Pátek utíká před kozlem
1941
kombinovaná technika, akvarel, tuš, původní rám
39 × 27 cm
sign. PD Tichý 41
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
45 000 Kč
VYSTAVENO
Ilustrace – grafika – kresby Františka Tichého, I.
výstava Pošovy galerie, Praha, 2.–21. 4. 1942, č. k. 35

uhlazeně žít ani malovat. Ve Francii, odkud
posílal svoje kresby do Prahy, žil často na hranici
chudoby. Jeho dílo, poutající nás svou dráždivou
osobitostí, patří do „zlatého fondu“ našeho
moderního umění. Bez jeho obrazů není možné
sestavit ucelenější přehled českého malířství
dvacátého století, jeho ilustrované knihy, grafika
a plakátová tvorba jsou uváděny jako nejvyšší
kriterium kvality v těchto oborech, nemluvě
o významu jeho pedagogického odkazu. Tichý
ve svých dílech naplnil produchovnění reality,
příznačná pro něj byla skrytá démoničnost
a fantasknost, aplikovaná na výjevy vymykající
se racionálním zákonům. V nejhlubší podstatě
své tvorby zůstal po celou dobu věrný poetické
atmosféře obklopující generaci Devětsilu. Hravou
básnivost však postupně, s vývojem doby, měnil
do dramatičtějších výrazových poloh.
K jeho nejznámějším ilustračním počinům patří
výtvarný doprovod k Cervantesovým Příběhům
Dona Quijota, které převyprávěl spisovatel
Jaromír John v roce 1940, nebo vydání Bassova
Cirkusu Humberto. Dalším „notoricky známým“
titulem s ilustracemi Františka Tichého jsou
„Příběhy Robinsona Crusoe“, převyprávěné
Albertem Vyskočilem (Orbis, Praha, 1941).
Tato kniha byla tak úspěšná, že vycházela
ještě dlouho po smrti autora. Váže se k ní také
posuzovaná kresba.
Kniha obsahuje čtyři mimořádně působivé
barevné celostránkové ilustrace Robinsona
a jeho sluhy Pátka a několik drobných kreseb
umístněných v závěru jednotlivých kapitol.
Originály byly poprvé představeny veřejnosti
na I. výstavě Pošovy galerie v Praze v dubnu 1942.
Téhož roku se také kniha dočkala první reedice.

Posuzované dílo „Pátek utíká před kozlem
(Ilustrace ke knize 'Příběhy Robinsona Crusoe')“
je autentickou, výtvarně velmi výraznou
a stylově naprosto typickou prací Františka
Tichého, autora, který byl ve svém životě stejně
nespoutaný a odvážný jako v umění. Odmítal
konformitu a popisnost, nechtěl a neuměl

Posuzované dílo „Pátek utíká před kozlem“,
vystavené pod č. k. 35, si autor zjevně velmi
cenil, neboť patřilo k nejdražším exponátům.
Je to práce, která příkladně ukazuje vypjatou
rafinovanost Tichého umění, jež vyvěrá z velmi
osobitého postoje ke světu a „jež se snaží alespoň
na chvíli strhnouti do svého díla napětí života“
(Vladimír Novotný).
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110
TICHÝ FRANTIŠEK
(1896–1961)

Kočičí sněm
1933
akvarel, barevné tuše
13,5 × 18 cm (výřez)
sign. LD Tichý 33
na rubu razítko a potvrzení
pravosti díla od PhDr. Františka
Dvořáka
29 000 Kč

111
FILLA EMIL (1882–1953)
Studie k obrazu Spáči
1909
kresba tuší
25 × 17 cm
sign. PD Emil Filla 1909
65 000 Kč
VYSTAVENO
NG Praha, Jízdárna Pražského
hradu, Emil Filla, 29. 5. – 11. 11.
2007

112
ZYKMUND VÁCLAV
(1914–1984)

Bez názvu
1948
akvarel, karton
31 × 26 cm (výřez)
sign. PD monogram V. Z. 48
18 000 Kč
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113
ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)
Dívka
linoryt, akvarel
17 × 18 cm
sign. PD V. Špála
12 000 Kč

114
TICHÝ FRANTIŠEK (1896–1961)
Clown s lampou
1937
kolorovaná suchá jehla
30 × 24 cm
sign. UD Tichý 37
v soupisu grafického díla č. 22
19 000 Kč
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115
FOLTÝN FRANTIŠEK
(1891–1976)

Abstraktní kompozice
akvarel
29 × 43 cm
sign. PD Foltýn
LN razítko: ze sbírky S Jašky
č. 44A
35 000 Kč

116
KUPKA FRANTIŠEK
(1871–1957)

Bez názvu
1914–1920
kresba tužkou, papír
24 × 21 cm
sign. UD autorské razítko Kupka
35 000 Kč
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117
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
Člověk a město večer
1961
kresba tuší
31 × 22,5 cm (výřez)
sign. LD monogram FH 61, na rubu
Fr. Hudeček / 1961
na rubu název díla autorem
8 000 Kč

118
GRUS JAROSLAV (1891–1983)
Kompozice
1965
olej, plátno
115 × 90 cm
sign. PD J. Grus, LD 65.
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
75 000 Kč
PROVENIENCE
původním majitelem získáno přímo
z pozůstalosti autora, soukromá sbírka
Mnichov, Německo
Prague Auctions 25. 3. 2018, pol. 162
Jaroslav Grus rozpoznal, že příroda a svět,
který nás obklopuje, je živý; že klid, který
kolem sebe vnímáme, je jen zdánlivý. Stejně
jako v osobním životě byl člověkem rozhodného ražení, tak i v umělecké práci zdolával
všechny tvůrčí výzvy malbou odvážnou
a průbojnou.
V posuzovaném díle nechává autor rozehrát
ten nejosobitější rys svého umění – výraznou lineární štětcovou kresbu, jež se zde
sama o sobě stává hlavní osnovou obrazu.
Svým rytmem vytváří dostřednou kompozici, jež má až charakter „malované plastiky“.
Toto plátno podává autorův tvořivý proces
v naprosté ryzosti, bez „balastu“ předmětné
nápodoby, jako výmluvné svědectví malířovy
vitality a umělecké svěžesti.
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119
KOTÍK PRAVOSLAV
(1889–1970)

Převážení ovcí
1944
olej, plátno
47 × 56 cm
sign. LD P. Kotík 44
na rubu razítko a štítek ČFVU
s popisem díla
60 000 Kč

120
KOTÍK PRAVOSLAV
(1889–1970)

Dívky
1946 – 1947
olej, lepenka
44 × 30 cm
sign. PD P. Kotík
150 000 Kč
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121
MALÝ FRANTIŠEK (1900–1980)
Pomník
1977
olej, plátno
73 × 99 cm
sign. PD F. Malý 77
na rubu autorský štítek s popisem díla
120 000 Kč
Umělecký záběr Františka Malého byl velmi pestrý. Malíř, grafik, textilní výtvarník, scénograf a současně i pedagog. Člen Umělecké besedy (1921);
Skupiny výtvarných umělců v Brně (1932); brněnského SVU Aleš (1939) a SVU Mánes.
Ve své tvorbě byl Malý ovlivněn nejprve secesí
a impresionismem, později přišel na řadu kubismus, metafyzická malba, surrealismus, poetismus
a nakonec artificialismus.

Náměty Malého byly mnohdy v harmonii propojeny v rámci jediného díla. Snad nejtypičtější jsou
– kromě surrealisticky laděných zátiší – krajinné
a městské chiricovské motivy spolu se vznášejícím se torzem ženy. Vše přitom zahaleno do měkkého světla.
Zde představené dílo „Pomník“ (1977) je vynikajícím a ukázkovým příkladem ikonické tvorby
Františka Malého.
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122
VOBECKÝ FRANTIŠEK (1902–1991)
Zátiší s hyacinty
olej, plátno
61 × 49 cm
sign. PD F. Vobecký
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.,
restaurátorský průzkum Martin Martan, ak. mal.
rest.
30 000 Kč

123
SLAVÍČEK JAN (1900–1970)
Lovecké zátiší
1950
olej, sololit
90 × 43,5 cm
sign. PD 1950 / Jan Slavíček
na rubu potvrzení pravosti autorem díla,
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
45 000 Kč

124
WIESNER RICHARD (1900–1972)
Zátiší s jablky
1956
olej, sololit
40 × 48,5 cm
sign. PN R. Wiesner 56
20 000 Kč

258 | 1. ART CONSULTING

125
SLAVÍČEK JAN (1900–1970)
Český motiv
1969
olej, plátno, lepenka
25,5 × 35 cm
sign. PD J. Slavíček, na rubu Jan Slavíček / 1969 a autorské razítko
na rubu popis díla autorem, na rubu razítka: vystaveno v Topičově salonu, 2018
18 000 Kč
VYSTAVENO
Topičův salon, 2018
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126

127

JANEČEK OTA (1919–1996)
Na štiku

JANEČEK OTA (1919–1996)
Rybářské zátiší

1955
akvarel
25 × 37 cm (výřez)
sign. PU Ota Janeček 1955
na rubu popis díla (autorem?); reprodukováno
v knize „Rybářska knížka“
30 000 Kč

1952
olej, malířská lepenka
26,5 × 35,5 cm
sign. LD Ota Janeček 1952
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120 000 Kč

128
JANEČEK OTA (1919–1996)
Zelený prostor
1982
olej, plátno
70 × 80 cm
sign. PD Ota Janeček 1982, na rubu Ota Janeček 1982
na rubu název díla autorem, odborná expertiza PhDr. Rea Michalová , Ph.D.
220 000 Kč
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129
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)
Od Nautilu k batyskafu
1958
kombinovaná technika, papír
24 × 17 cm
sign. PD Kamil Lhoták 58
ilustrace ke knize Pierra de Latila Od Nautilu
k batiskafu, Mladá fronta, 1959; odborná expertiza
Ing. Libor Štefek, MBA
95 000 Kč

130
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)
Parašutisté – Letci sedí nahoře …
1954–1955
akvarel, kresba tuší, papír
30,5 × 21 cm
neznačeno
Přiložený certifikát pravosti od ing. Evžena
Škňouřila. Původní ilustrace ke knize Františka
Hrubína – To je jízda, to je let!, nakladatelství
SNDK Praha 1955, reedice k 30. výročí úmrtí
Kamila Lhotáka, Spolek přátel Kamila Lhotáka,
2020, str. 4.
75 000 Kč
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131
PAUR JAROSLAV
(1918–1987)

Město
1968
olej, plátno
43 × 50 cm
sign. PD J Paur 68
na rubu štítek s popisem díla
45 000 Kč

132
LEHOUČKA JOSEF
(1923–1999)

Bez tíže
1983
olej, malířská lepenka
70 × 50 cm
sign. PD II. 83 / J. Lehoučka,
na rubu 1983 / J. Lehoučka
na rubu popis díla autorem
35 000 Kč

133
KIML VÁCLAV (1928–2001)
Bílý kostelík
olej, plátno na lepence
38 × 45 cm
sign. PD V. Kiml
55 000 Kč
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134

135

ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
Děkuji

ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
Čtvero ročních období

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

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

28 000 Kč

136
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Kšíry lásky
akryl, tuš, tužka, karton
44 × 32 cm
sign. PU Saudek
na rubu certifikát – potvrzení pravosti od Patrika
Saudka
29 000 Kč
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137
BAUCH JAN (1898–1995)
Mateřství
1958
olej, plátno
101 × 73,5 cm
sign. LD Jan Bauch 1958
na rubu na blindrámu razítko: vystaveno Karlovy
Vary; odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
150 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka moderního umění, Praha
VYSTAVENO
Výstava obrazů a plastik Jana Baucha, Oblastní
galerie Karlovy Vary, 31. 5. – 28. 6. 1964
REPRODUKOVÁNO
(katalog) Výstava obrazů a plastik Jana Baucha,
Oblastní galerie Karlovy Vary, 31. 5. – 28. 6. 1964,
nestr.
(monografie) R. Michalová a P. Kováč, Jan Bauch,
2012, č. 167, s. 227
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138
JÍRA JOSEF (1929–2005)
Můj betlémek
1994
olej, plátno
30 × 40,5 cm
sign. PD J. Jíra 94, na rubu J. Jíra 94
55 000 Kč

139
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
Čtenářka
2003
olej, pastel, plátno
51 × 70 cm
sign. PD Načeradský 2003
28 000 Kč

140
JÍRA JOSEF (1929–2005)
Kytička k svátku
1967
olej, sololit
60 × 60 cm
sign. PD J. Jíra 67, na rubu J. Jíra
razítko a štítek Galerie Longa s popisem díla
75 000 Kč

141
SOPKO JIŘÍ (1942)
Bez názvu
2006
akryl, plátno
70 × 90 cm
sign. na rubu Sopko 06
120 000 Kč

142
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
Harém
1985
akryl, lepenka, sololit
72 × 105 cm
sign. PD Načeradský 85
pravost potvrdil kurátor Petr Mach
60 000 Kč
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143
BOUDNÍK VLADIMÍR (1924–1968)
Autoportrét
1967
strukturální grafika, karton
49 × 34,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1967
65 000 Kč

144
ISTLER JOSEF (1919–2000)
Hlava
1965
kombinovaná technika, papír fixovaný na solollitu
38,5 × 28,5 cm
sign. UD Istler 65
38 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
Josef Istler v soukromých sbírkách, Nakladatelství
Vltavín, Praha, 2016, str. 98
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145
VYLEŤAL JOSEF (1940–1989)
Krajina
1973
kombinovaná technika, karton, lepenka
33 × 22 cm
sign. PD J. Vyleťal, monogram JV, LN 1973
9 000 Kč

146
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
Ptačí herec
1982
olej, sololit
25 × 17 cm
sign. LD Matal 82, na rubu Matal 82
na rubu název díla autorem
29 000 Kč

147
RÖSSLER JAROSLAV (1902–1990)
Abstraktní kompozice – 3 ks
1960–1970
3× barevný fotogram, číré fólie na kartonu
7 × 5 cm
sign. na rubu autorské razítko Jaroslav
Rössler Praha; na kartonu poznámka
autorem, na rubu potvrzení pravosti dcerou
autora Sylvou Vítovou-Rösslerovou
35 000 Kč
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148

149

KOTÍK JAN (1916–2002)
Bez názvu
1978
akryl, překližka, asambláž, šrouby, deska
103,5 × 40 × 3 cm
sign. na rubu Jan Kotík 1978
45 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
monografie Jan Kotík 1916–2002, Národní Galerie
Praha, 2011, str. 406, obr. 1660
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HILMAR JIŘÍ (1937)
Bez názvu
1983
dřevěný objekt, barva, plexi box
53,5 × 21 × 5 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 83.
80 000 Kč

150
NEPRAŠ KAREL (1932–2002)
Velká facka
80. léta 20. stol.
objekt, litina, dřevo, šroub
31,5 × 27 × 10 cm
sign. zespodu K. Nepraš
85 000 Kč
VYSTAVENO
Karel Nepraš – Městská Galerie ve věži, 1998

151
CHATRNÝ DALIBOR (1925–2012)
Bez názvu
1978 / 1979
dřevo, kabel, variabilní multipl
p. 25 cm
neznačeno
75 000 Kč
VYSTAVENO
Dalibor Chatrný: Prostorové orientace, Situace 13,
Minigalerie VÚVel 1982
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152
SÝKORA ZDENĚK (1920–2011)
Černo-bílá struktura
1967/2009
serigrafie 27/60
220 × 38,5 cm
sign. LD Sýkora 1967/2009
80 000 Kč

153
KYNCL FRANTIŠEK (1934–2011)
Bez názvu
1973
kresba tuší, ruční papír
63 × 48 cm
sign. UD F. Kyncl 73
15 000 Kč
V dílech Františka Kynla je vždy patrný organický charakter a někdy
i tendence k expanzi, která je mnohdy limitována jen finálním rozměrem
obrazu. Zejména díla, tvořená slepováním stovek bambusových tyčinek
jsou důkazem filozofie tvorby a mravenčí píle autora.

272 | 1. ART CONSULTING

154
MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)
Moiré undulačních válců
1979
kresba tuší, karton
67,5 × 50 cm
sign. na rubu Vladislav Mirvald / 1979
na rubu popis díla autorem
90 000 Kč
Vladislav Mirvald patří k zatím stále nedostatečně zhodnoceným osobnostem českého
výtvarného umění druhé poloviny 20. století.
Je známý především jako významný představitel české geometrické abstrakce. Jeho rozsáhlé
dílo je však daleko rozmanitější a různorodější,
než aby bylo přiřazováno pouze do této oblasti.
Mirvalda zajímala prostorová geometrie –
rozvinutí tělesa do prostoru. Podle vlastních
slov měl umělec: „obdiv ke kroužícím a přímým šrafám, které dodnes bydlí v kuchyni
deskriptivy. Ony jsou sto uplést síť undulačních i Rombergových válců.“ Mirvald využíval
optického působení vzájemně se protínajících
kružnic, sugesce vlnění proplétajících se hadovitých útvarů, moaré, na cylindrických objemech. Jsou to dobrodružství, která prožívá oko,
hra, do které je ponořen malíř s neuvěřitelnou
soustředěností. Vyvolává dojem třetího rozměru krouženou linií po obvodu válců anebo
ho popírá plošnou projekcí kotoučů.
Zde nabízené dílo z roku 1979 je krásnou
ukázkou Mirvaldovy rané rýsované kompozice
undulačních válců, kterým se od tohoto roku
začal věnovat a postupně je rozvíjet.

155
CHATRNÝ DALIBOR (1925–2012)
Bez názvu
1990
akryl, netkaná textilie
56 × 34,5 cm
sign. PD Dalibor Chatrný 1990
23 000 Kč
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156
ANTAL EDUARD (1929–2011)
Městský motiv III.
1965
olej, písky, vrypy, deska
81 × 65 cm
sign. LD monogram EA 65
na rubu štítek s popisem díla
90 000 Kč
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157
MERTA VLADIMÍR (1957)
Z cyklu Velký finanční skandál
1993
kombinovaná technika, asambláž, akryl, lité laky, sololit
122 × 49,5 cm
sign. PD V. Merta 93
190 000 Kč

158
KASALOVÁ JANA (1947)
Z cyklu Lost Cities
2015
kombinovaná technika, oboustranná kresba, transparentní papír
69,5 × 100 cm
sign. PD Jana Kasalová 2015
45 000 Kč
VYSTAVENO
Jana Kasalová – Odjinud, Oblastní galerie Liberec, 2016
REPRODUKOVÁNO
katalog výstavy Odjinud, str. 58
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159
DAVID JIŘÍ (1956)
Krajina s topoly
1995
akryl, plátno
105 × 115 cm
sign. na rubu J. David / 95
na rubu název díla autorem,
pravost díla potvrzena autorem
90 000 Kč

160
KVÍČALA PETR (1960)
Vlnící se krajina
1995
olej, plátno
37 × 56 cm
sign. na rubu monogram PK 1995
75 000Kč
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161

162

BALADRÁN ZBYNĚK (1973)
Afrika

KUNC JAROMÍR (1900)
Bez názvu

1997
akryl, plátno
72,5 × 95 cm
sign. na rubu na blindrámu Zbyněk Baladrán 1997
na rubu na blindrámu název díla autorem
90 000 Kč

1982
akryl, plátno
165 × 231 cm
sign. LD M Kunc 82
na rubu výstavní štítky vystaveno: Holly Solomon
Galery, New York, 1982, Galeria Pepe Cobo, Madrid
190 000 Kč
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AUKČNÍ ŘÁD AUKČNÍ SÍNĚ
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553
I. Úvodní ustanovení
1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl Aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o. formou aukcí.
2. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními
normami České republiky.
3. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty Aukční síně a další osoby pouze se souhlasem Aukční síně.
4. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553.
5. Konání aukce oznamuje Aukční síň dle svého uvážení způsobem obvyklým, například v aukčním katalogu, na svých internetových stránkách,
ve sdělovacích prostředcích apod.
6. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.

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

III. Organizace aukce
1. Předměty zařazené do aukce budou vystaveny v den konání aukce za účelem umožnění jejich prohlídky. Místo: Praha 1, Topičův salon, 1. patro.
Zájemci o prohlídku vystavených předmětů jsou povinni respektovat opatření Aukční síně k zajištění ochrany vystavených předmětů. Za prohlídku předmětů určených k prodeji v aukci se neplatí.
2. Přístup na aukci mají pouze klienti Aukční síně, pracovníci Aukční síně, další osoby pouze se souhlasem Aukční síně, jinak aukce není veřejná.
V průběhu aukce nelze pořizovat fotografie, filmy ani žádné jiné záznamy bez souhlasu Aukční síně.
3. Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce.
4. Aukce je zahajována zástupcem Aukční síně, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního řádu a oznámit z toho
vyplývající pokyny k organizaci aukce.
5. Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor. Vždy musí být nezaměnitelně označen předmět aukce (prodeje), zpravidla alespoň odkazem
na katalog. Licitátor oznámí tzv. nejnižší podání, což je cena (částka), za kterou je možno věc koupit v případě, že nebyla stanovena rezervní
cena, tj. minimální požadovaná cena majitele předmětu. Pokud rezervní cena stanovena byla, a příhozy učiněné na sále nedosáhly její výše,
prohlásí licitátor předmět za neprodaný. Neprojeví-li žádný z klientů Aukční síně o koupi zájem, licitátor aukci předmětu ukončí slovy „neprodáno
či položka zůstává“. Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí Aukční síně.
6. Zájemci o koupi věci činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně zvednutím čísla současně
s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem.
7. Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí
1. 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10.000 Kč
2. 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč
3. 5.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
4. 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč
5. 50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 Kč, ale méně než 5.000.000 Kč
6. 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč
7. 250.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 Kč a více
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
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8. Neučiní-li žádný účastník aukce vyšší nabídku, zopakuje licitátor výši poslední nabídnuté částky spolu se slovy, …poprvé, … podruhé... a potřetí
pro číslo… a úderem kladívka aukci ukončí s tím, že účastník aukce s poslední nabídkou má povinnost za tuto částku věc koupit (k částce se připočítává aukční poplatek). Podanými nabídkami v aukci (příhozy) jsou účastníci vázáni, což znamená neodvolatelnou nabídku za danou částku
věc koupit. Cenu dosaženou v aukci nelze snížit.
9. Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce řeší s konečnou platností Aukční síň v duchu zásad poctivého obchodu
a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být uplatněny přímo v aukčním sále viditelným a hlasitým
způsobem, jinak se k nim nepřihlíží.

IV. Způsob placení
1. Vydražitel je povinen zaplatit částku, za kterou věc vydražil, včetně aukční přirážky, pokud možno do skončení aukce; nejpozději však do deseti
dnů po skončení aukce. Platbu je možno provést:
1. v hotovosti na místě dražby nebo v kanceláři Akčního domu, nebo
2. na bankovní účet Aukčního domu, číslo účtu: 27-0461150247/0100.
Platební karty nejsou akceptovány.
2. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně).
2 Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně).
kladívková cena:
výše aukčního poplatku:
do výše 1 000 000 Kč
20 %
od 1 000 001 do 10 000 000 Kč
18 %
nad 10 000 001 Kč
16 %
Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak 21 % DPH, tak 4% autorského poplatku. Vlastnické právo k vydraženému předmětu přechází zaplacením ceny vydraženého předmětu spolu s aukčním poplatkem ve lhůtách dle aukčního řádu.

V. Ostatní
1. Vydražitel je povinen převzít zaplacenou věc získanou aukcí nejpozději do dvaceti dvou pracovních dnů po aukci, nedohodne-li se s aukční síní
jinak.
2. Aukční síň zajišťuje dopravu věcí získaných aukcí pouze po dohodě s vydražitelem. Aukční síň zajišťuje pouze zabalení věci obvyklé pro předání
věci, nikoliv speciální balení, například pro dopravu.
3. Reklamace na věci získané v aukci se řídí právními normami České republiky. Všechny údaje a veškerá prohlášení uvedená v katalogu týkající
se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, jakosti, původu, data, stáří, provenience, stavu či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze
názor Dražebníka. Dražebník si vyhrazuje právo konzultovat jakékoliv odborníky či úřední místa, která uzná za vhodné. Každá zainteresovaná
osoba, jakož i každý účastník aukce se musí řídit vlastním názorem a Dražebník nenese odpovědnost za správnost takového názoru, i pokud
tento názor bude ovlivněn názorem Dražebníka. Dražebník neposkytuje na vydražené předměty žádnou záruku a všechny záruky jsou tímto
vyloučeny. Dražené předměty se draží jako umělecké předměty a veškeré jejich případné vady jsou zohledněny v příklepové ceně, s čímž vydražitel výslovně souhlasí a stvrzuje učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep. Vzhledem k charakteru a povaze dražených předmětů
se vydražitel učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep, vzdává svých práv z vadného plnění, včetně případných práv ve smyslu
§ 1916 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Reklamace předmětů vydražených osobně v aukční síni Dražebník nepřijímá; předměty vydražené na základě plné moci či telefonického zastupování udělené Dražebníku lze vydražitelem reklamovat nejpozději při jejich převzetí.
4. Aukční síň vydá vydražiteli po zaplacení daňový doklad o zaplacení a na přání písemné potvrzení o nabytí věci z aukce.
5. Předměty podléhající režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů a zákona
č. 71/1997 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů, musí být takto označeny
ve všech dokumentech aukce, zejména v katalogu, musí být oznámeny při vyvolání věci a v potvrzení o nabytí věci pro vydražitele.
6. Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky.

Ochrana osobních údajů
Účastník aukce tímto uděluje společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., IČ: 60715553, se sídlem Brno, Lerchova 299/7, Stránice, 602 00 Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16013 (dále též jen „správce“), svůj souhlas s tím, aby ve smyslu
ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) zpracovával
následující osobní údaje účastníka aukce: jméno příjmení, datum narození, adresa bydliště, email a telefon, a to za účelem vyrozumívání účastníka
aukce o konání dalších aukcí, zasílání aukčních katalogů a nabídek ostatních služeb správce. Uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány
po nezbytně nutnou dobu; nevyplývá-li z příslušného obecně závazného právního předpisu jinak, je účastník aukce srozuměn s tím, že za nezbytně
nutnou dobu zpracování osobních údajů se považuje doba 10 let.
Účastník aukce uděluje správci svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů. Účastník aukce je srozuměn s tím,
že svůj souhlas může vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla správce zapsanou v obchodním rejstříku.
Účastník aukce je dále srozuměn s tím, že zpracování jeho osobních údajů bude provádět správce prostřednictvím pověřených zaměstnanců,
a to manuálně či automatizovaně, osobní údaje účastníka aukce však mohou být poskytnuty ke zpracování i osobám, které náležejí ke skupině
správce. Účastník aukce je rovněž srozuměn s tím, že má podle příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních
aktů (nařízení) EU (v platném znění) právo (i) vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, (ii) požadovat po správci informaci,
jaké osobní údaje účastníka aukce správce zpracovává, (iii) požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů účastníka aukce,
(iv) vyžádat si u správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům a tyto nechat správce aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat po správci
výmaz osobních údajů účastníka aukce a (vi) obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů účastníka aukce na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro vyloučení všech pochybností účastník aukce prohlašuje, že byl
správcem v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a přímo vykonatelnými právními akty (nařízeními) EU (včetně tzv. GDPR)
informován o zamýšleném zpracování jeho osobních údajů, rozsahu a podmínkách tohoto zpracování osobních údajů a o veškerých právech účastníka aukce s tím souvisejících.
1. ART CONSULTING Brno CZ, s.r.o.
Jiří Rybář, jednatel
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AUCTION ORDER
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. Registered Office at Lerchova 299/7, 602 00 Brno,
Co. Reg. No. 60715553
I. Introductory Provisions
1
2
3
4
5
6

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

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

III. Auction Organisation
1

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

IV. Payment Method
1

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

V. Other Provisions
1

2
3

4
5

6

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

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

DRAŽTE S NÁMI.
ONLINE.

1

Zaregistrujte se na www.livebid.cz.

2 Vaše účast na aukci bude schválena.

3

Procházejte katalog online
a vkládejte limity.

4

Zúčastněte se aukce z počítače,
telefonu nebo tabletu.

Průběh aukce bude
v reálném čase přenášen
do vašeho zařízení.

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

http://acb.livebid.cz

Live bid.
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PRŮVODCE PRO NEPŘÍTOMNÉ A TELEFONNÍ UCHAZEČE
Pokud se nemůžete zúčastnit aukce osobně, můžete dát společnosti 1. Art Consulting Brno – Praha
pokyny, aby se ucházela vaším jménem, vyplněním formuláře, o příslušnou věc. Tato služba je důvěrná
a je k dispozici bez dalších poplatků.

Obecné
Před aukcí
Budeme se snažit o nákup položky dle vašeho výběru za nejnižší možnou cenu (v závislosti na vyvolávací
ceně a další nabídce), a nikdy více, než je maximální částka, kterou určíte. V případě potřeby se vaše
nabídka zaokrouhlí dolů na nejbližší částku v souladu s kroky dražebníka.
Dříve obdržené nabídky budou mít přednost. Nabídky by měly být předloženy nejméně dvacet čtyři
hodin před konáním aukce. Pokud činíte nabídky prostřednictvím telefonu, doporučujeme vám ponechat
maximální nabídku, kterou můžeme učinit vaším jménem v případě, že se nemůžeme dovolat. Naši zástupci
jsou připraveni k provedení nabídky za vás.
Po aukci
Úspěšní zájemci obdrží přehled popisující jejich nákup a dostanou pokyn pro platbu a odbavení zboží.

Vyplnění formuláře
Tento formulář by měl být použit na jednu aukci. Uveďte číslo položky, autora věci a datum prodeje
v prostoru horní části formuláře, pokud není již předvyplněn.
Uveďte prosím maximální kupní cenu v dražbě, kterou jste ochotni zaplatit za každou položku. Jiné pokyny
k nákupu nebo neomezené nabídky nebudou akceptovány. Nabídky musí být číslovány ve stejném pořadí
jako v katalogu.
Náhradní nabídky pro položky lze učinit slovem NEBO u čísla položky. To znamená, že pokud jste
byli na začátku hodně úspěšní, nebudeme pokračovat a ucházet se o dražbu další položky pro vás.
Nebo naopak, pokud vaše dřívější nabídky byly neúspěšné, budeme i nadále dražit za vás pro zbývající
položky uvedené na formuláři.
Pokud jste si sjednali telefonní dražbu, jasně prosím určete telefonní číslo, na kterém jste k zastižení
v době konání prodeje, včetně kódu země. Zavoláme vám ze sálu krátce před započetím dražby předmětné
položky.
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PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ V DRAŽBĚ
Dražba po telefonu
Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553,
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 25. 10. 2020 ve 13.30 hod.,
na adrese Topičův salon – Národní třída 9, Praha 1, a dražila za mne do uvedených limitů či po telefonu
následující věci:
č.

autor

název

cena	limit nebo telefon

___ ___________________

___________________________

__________
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__________
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Zavazuji se, že vydražené předměty zaplatím nejpozději do deseti dnů ode dne konání aukce. K vydražené
věci bude účtován aukční poplatek dle platného aukčího řádu. Zmocnitel prohlašuje, že jsou mu známy
dražební podmínky dražebníka.
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Tel. pro dražbu:
E-mail:
číslo OP:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Datum a místo:		

Podpis:

PODMÍNKY PRO ZASTUPOVÁNÍ V DRAŽBĚ A TELEFONNÍ PRODEJ
Vezměte prosím na vědomí, že zastupování nepřítomných a telefonní dražby jsou nabízeny jako doplňková
služba bez poplatku. Takové nabídky jsou prováděny na riziko a 1. Art Consulting proto nemůže přijmout
odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí nabídky.
Všechny nabídky jsou předmětem dražebního řádu prodejního katalogu. Odměna dražebníka, ve výši
uvedené v dražebním řádu katalogu prodeje, bude přidána ke kupní ceně dosažené v dražbě jako součást
celkové kupní ceny. Nabídky budou uspokojeny za co nejnižší cenu tak, jak to dovolí další nabídky
a rezervace.

Platba na aukci
Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce.
Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně):
kladívková cena:
do výše 1 000 000 Kč
od 1 000 001 do 10 000 000 Kč
nad 10 000 001 Kč

výše aukčního poplatku:
20 %
18 %
16 %

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

Ochrana osobních údajů
Z důvodu plnění některých služeb, o které klienti požádali, může 1. Art Consulting zpřístupnit informace
třetím stranám (např. přepravci). Je zájmem 1. Art Consulting Brno – Praha vyžadovat, aby tyto třetí
strany respektovaly soukromí a důvěrnost informací našich klientů a poskytovaly stejnou úroveň ochrany
informací klientů, jak je stanoveno v rámci EU.
Podpisem této Plné moci pro zastupování a telefonního dražení souhlasíte s takovým sdělením.
Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů mohou být prostory 1. Art Consulting předmětem nahrávání
videa. Telefony, např. telefonní nabídky / hlasové zprávy mohou být rovněž zaznamenány.

288 | 1. ART CONSULTING

| kc

Topičův salon
Národní 9, 110 00 Praha 1
+420 224 232 500
+420 542 214 789
praha@acb.cz
brno@acb.cz

www.acb.cz
kd | 1. ART CONSULTING

