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Výstava dražených předmětů
Předměty nabízené do aukce a uvedené v tomto katalogu budou vystavovány v Topičově salonu, který je provozován
společností 1. Art Consulting Brno – Praha. Aukce je pořádana ve spolupráci s galerii Hauch.
exhibition of artworks
Items offered for sale and presented in this auction catalogue will be exhibited in gallery of the 1. Art Consulting
Brno – Praha. The auction is organized in cooperation with Hauch gallery.
Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1
18. 11. – 26. 11. 2015 (10:00 – 18:00 hod., denně, včetně víkendů i svátků)
Welcome drink
Přípitek a komentovaná prohlídka se koná ve středu 25. 11. 2015, v Topičově salonu, od 18:00 hod.
V případě zájmu je možná i večerní privátní prohlídka, od 18:00 – 21:00 hod. Nutno objednat minimálně 24 hodin
předem na telefonu 603 42 49 13.
Všechna nabízená umělecká díla byla konzultována se znalci z oboru. Na požádání mohou být opatřena odbornou
expertizou a certifikátem o pravosti díla.
Registrace účastníků aukce začíná od 18:00 hod.
Aukce / Auction
Čtvrtek 26. 11. 2015 v 18:30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.
kontaktní údaje
tel.:	(+420) 224 23 25 00
		
(+420) 542 21 47 89
		
(+420) 603 42 49 13
e-mail:
		

praha@acb.cz
brno@acb.cz

web:

www.acb.cz

Will take place on November 26, 2015 at 18.30 p.m. in the Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.
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Aukční řád
1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ,
s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční
síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o.,
se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553, která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů:
26. 11. 2015 ve 18:30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné
na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. v Topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.
2. Dražební předměty jsou označeny a popsány v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto
dražebního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Společnost zajistí při dražbě vyvolání
předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla.
Za příhozy se přitom považuje:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

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

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
3. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce. Vydražiteli je účtován
k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně).
kladívková cena:
do výše 1 000 000 Kč
od 1 000 001 do 10 000 000 Kč
nad 10 000 001 Kč

výše aukčního poplatku:
20 %
18 %
16 %

	Tyto provize jsou konečné, a zahrnují jak 21 % DPH, tak 4 % autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je možno
zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři dražebníka, nejpozději však
do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. Platební karty nejsou akceptovány.
4. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
– v yhotoví-li písemnou plnou moc na společnost 1. Art Consulting Brno CZ k zastoupení na dražbě
– určí-li věci, které za něho má 1. AC dražit
– určí-li limit, do kterého za něho 1. AC má přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
– dražit po telefonu lze po písemné dohodě
5. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě „potvrzení o zaplacení ceny“ v galeriích 1. Art Consulting Praha 1, Národní třída 9, 1. Art Consulting Brno, Malinovského nám. 2, nejpozději do deseti dnů ode dne konání dražby.
6. A
 ukční síň neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě katalogu.
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Auction rules
1. These auction regulations were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by the
salesroom 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. Auctions organised according to these auction regulations are organised according to international customs v relating art trade and are in compliance with the percepts of law of Czech
Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom and with the permission of the salesroom also
to other persons. By the salesroom the company 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s. r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO
60715 553 is to be understood. The company 1. Art Consulting Brno CZ, spol. s r. o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, identification number (IČO): 60715553 organises, on request of owners of things offered for public sale, an auction which will
take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. Praha on November 26, 2015 at 6.30 p. m. These auction regulations are
compulsory for all the persons participating in the auction, and by participating the persons are committing to upholding them. The complete set of auction regulations is available at the exhibition of the offered artworks in the office
of the company 1. ART CONSULTING BRNO in Topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.
2.	Things offered for sale are marked and described in the auction catalogue; this catalogue is an integral part of this
Auction Notice. All works of art will be sold at auction in accordance with numbers presented in the catalogue. The
company will assure that all works of art will be sold at a public outcry under their numbers. After the opening of
bidding, the bidders can bid up in such a way that they rise their bidding numbers.
Individual bids are as follows:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

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

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

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

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

Tikal Václav
(1906–1965)

Zamořená krajina II.
1945
olej, plátno
45,5 × 35,5 cm
sign. PD V. Tikal 45
na rubu na blindrámu razítko: Vystaveno Galerie Moderna 04. – 05. 2014
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina
850 000 Kč
900 000 – 1 200 000 Kč

provenience:
z majetku rodiny autora

reprodukováno:
v monografii Václav Tikal, PhDr. Jiří Vykoukal, Vltavín, str. 100

vystaveno:
Galerie Moderna, Praha (2014)
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sekce

50. léta
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Trasa 54
Jitka a Květa Válovy, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Zdena Fibichová

Skupina Trasa 54 byla spojena s generací, která prožila mládí za druhé světové války. Na znovuotevřené vysoké školy
nastupovala po roce 1945, ale její následný individuální rozvoj byl přerušen v roce 1948 únorovým převratem. Trasa byla
složena převážně ze studentů pražské UMPRUM z ateliéru monumentální malby Emila Filly a ze studentů sochařského
ateliéru Josefa Wagnera. Počátky jejich neoficiálních schůzek se datují do roku 1954. „Trasisté“ se v prosinci tohoto roku
setkali v ateliéru Čestmíra Kafky, významného absolventa zlínské Školy umění a v dubnu roku následujícího proběhla na
stejném místě neoficiální konfrontační výstava. Akce neměla jednotící program, její účastníky ovšem spojovala snaha
vymezit se vůči socialistickému realismu, vůči souboru mimouměleckých výnosů, které svazovaly individuální tvorbu.
Prostřednictvím těchto sešlostí se postupně formovalo složení skupiny, ve které se časem vystřídali malíři Čestmír Kafka,
Eva Burešová, Věra Heřmanská, Olga Čechová, Karel Vaca, Dalibor Matouš, Václav Menčík, Vladimír Jarcovják, Jitka
Válová a Květa Válová a sochaři Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Zdena Fibichová, Zdeněk Šimek a Vladimír Preclík.
Jednotlivé členy do jisté míry pojil společný inspirační zdroj v podobě pozdního díla Fernanda Légera. Přebírali od něj
konstruktivní uspořádání obrazu a svébytnost pevné formy, podtržené černou konturou. Tím se zároveň vymezovali vůči
rozbředlým formám a sentimentalismu dobového oficiálního umění. Přesto skupina neměla žádný pozitivně orientovaný
program a jednotliví členové se shodovali zejména ve stanovisku zmíněné negace. Toto vymezení bylo formulované
i v textu katalogu jejich první veřejné výstavy v roce 1957, pod kterým byl podepsán teoretik Arsén Pohribný. Ten však
skupinu záhy opustil a na jeho místo nastoupili Eva Petrová a Luděk Novák. V roce 1959 skupina poprvé vystavovala
i se sochaři v galerii Mladá fronta v Praze a souběžně v galerii Cypriána Majerníka v Bratislavě. Obě přehlídky vyvolaly
značnou nevoli oficiální kritiky, zejména sochy, z nichž některé musely být z bratislavské výstavy odstraněny. V 60. letech
se jednotlivé osobnosti Trasy soustředí především na rozvoj vlastních individuálních programů a naplňují tak význam
názvu skupiny, jak ho chápala Eva Petrová. Podle ní je Trasa cestou, na které se lidé setkávají a zase rozcházejí, aniž
by muselo docházet ke konfliktům. Příslušnost ke skupině tak nikoho nepoutala. Trasa se stala součástí Bloku tvůrčích
skupin, který představoval jistou alternativní platformu k oficiálnímu Svazu československých výtvarných umělců a její
členové se sešli na společných výstavách ještě několikrát. Skupina ovšem nepřežila společenské změny, které přišly po
okupaci v roce 1968 a v roce1970 zanikla. Zanechala po sobě ovšem několik vyzrálých uměleckých osobností, které
budou tvořit páteř českého umění i v následujících letech.
10
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2

Válová Jitka
(1922–2011)

Rozhovor – Dvě figury
1957
kombinovaná technika, email, kvaš, tempera, karton
85 × 50 cm (výřez)
sign. PD Jitka Válová
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
90 000 Kč
140 000 – 160 000 Kč

Svůj výrazný talent uplatňovala Jitka Válová ve figurální tvorbě. Její útlé
a protáhlé postavy, zachycené v pohybu, vypovídají o vztazích, osudech,
náladách, často v extrémních situacích.
„Květa dělá takové hmotnější figury, já spíš kresebně protahuju,” říkala Jitka.
V tvorbě byla niternější a subtilnější, kdežto Květa mohutnější. Jejich obrazy
mají poetickou schopnost vidět věci ostře a přesně.
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3

Kmentová Eva
(1928–1980)

Svatá hlava III. / Sv. Magdaléna
cínová plastika, kovový podstavec
v. 29 + 40 cm
sign. nezjištěna
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
65 000 Kč
100 000 – 120 000 Kč

provenience:
význačná soukromá sbírka Praha

vystaveno:
Praha, Špálova galerie, 5 sochařů, č. kat. 7 (1967)
Bratislava, Výstavná sieň ZSVU, Trasa, bez kat. č. (1969)
Praha, Kulturní středisko Opatov, bez kat. č. (1985)
Teplice nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové jeskyně, bez kat. č. (1986)
Litvínov, Benar, bez kat. č. (1987)
Pardubice, Východočeská galerie Pardubice, kat. č. 46 (1989)
Opava, Dům umění, kat. č. 57 (1989)
Frýdek-Místek, Okresní vlastivědné muzeum ve Frýdku-Místku, kat. č. 57 (1989)
Praha, Národní galerie, bez katalogu (1989–1990)
Brno, Dům pánů z Kunštátu, bez katalogu (1990)

reprodukováno:
TEĎ, Práce Evy Kmentové, Arbor vitae, 2006, str. 104, popsáno str. 170, č. 192
katalog výstavy EK Pardubice, 1989, str. 26
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Šmidrové
1955
Jan Koblasa, Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš
Aleš Veselý, Jaroslav Vožniak

S uměleckou skupinou Šmidrové přichází na českou výtvarnou scénu nový prvek, prvek ovlivněný hnutím dada, prvek
vtipu a recese, často posunutý na hranici trapnosti, prvek zažitý pod pojmem česká groteska. Aktivita skupiny, často
agresivně útočící na vnímání lidí, byla vesměs namířena proti obecnějším společenským konvencím, více než třeba
proti politickému ovzduší doby. Hlásali svou averzi k průměru a k všednosti. Svou činností, odehrávající se často na
pokraji výtržnosti, se snažili narušit stereotypní šeď Prahy 50. let.
Skupina vznikla v polovině páté dekády z iniciativy dvou spolužáků z AVU, Jana Koblasy a Karla Nepraše, ke kterým se
záhy připojili Bedřich Dlouhý, Jaroslav Vožniak a skladatel Rudolf Komorous. Už od počátku se vyjadřovali na dobové
poměry velmi netradičně, prostřednictvím nejrůznějších akcí, které z dnešního pohledu můžeme vnímat jako jakési
proto-happeningy. Jejich činnost odstartovala jednodenní výstava-akce s názvem Malmuzherciáda (malíři-muzikanti-herci), která v roce 1954 proběhla v bývalé modlitebně v Londýnské ulici v Praze na Vinohradech. Byla připravena
studenty AVU a AMU a představovala jejich improvizovaná díla, zejména kolektivní objekt A hvězdy září. Provedena
byla i skladba Eine kleine Dadamusik, při které se vedle smyčcového kvarteta uplatnily i konkrétní zvuky, jako třeba
šoupání židlí, nebo šplouchání vody v umyvadle. Její jednotlivé věty zkomponovali skladatelé Jan Klusák, Jan Bedřich
a Rudolf Komorous. Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš a Jan Koblasa vystavili několik objektů, herci zase přispěli přednesem
a vyprávěním vtipů. Další významnou akcí Šmidrů byla jednodenní výstava na Střeleckém ostrově v roce 1957. Opět šlo
o mezioborovou přehlídku, kde zazněly, mimo jiné, i texty Václava Havla. Skupina se záměrně snažila co nejvíce vzdálit
tomu, co se běžně chápalo pod pojmem výtvarné umění. Bylo například založeno recesivní hokejové družstvo Paleta
vlasti nebo dechovkový soubor, se kterým výtvarníci objížděli nejrůznější akce, končící většinou naprostým fiaskem
a trapnými momenty.
Na počátku 60. let jednotliví umělci dokončují svá studia a vydávají se různými směry. Jan Koblasa se seznamuje
s Mikulášem Medkem a odchází do „vážnějšího“ prostředí informelu, Karel Nepraš se snažil pokračovat ve šmidřím
duchu založením Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu a i další členové se věnují přednostně svým osobním programům. Přesto se Šmidrové ještě několikrát sejdou na společných výstavách, podporováni teoretikem Janem Křížem.
Ten v souvislosti s jejich tvorbou definuje tzv. estetiku divnosti, která by se dala definovat jako jakýsi postsurrealistický
primitivismus, nebo, slovy Jana Koblasy, jako expresivní symbolismus. Svou poslední výstavu uskuteční v roce 1968 ve
Špálově galerii v Praze. Jejich pozvolný rozpad nakonec urychlily nové společenské poměry, nastolené po roce 1968.
Když Jan Kříž v roce 1970 vydává knihu Šmidrové, je okamžitě zakázána a téměř celý náklad zničen. Znamenalo to
i symbolickou tečku za skupinou jako takovou.
16
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4

Nepraš Karel
(1932–2002)

Trpaslík jako fontána
1985
plastika, litina, trubky
v. 145 cm
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
450 000 Kč
600 000 – 800 000 Kč

provenience:
z pozůstalosti Karla Nepraše

REPRODUKOVÁNO:
Katalog výstavy Karel Nepraš, Centrum současného umění
DOX, 2012, s. 187

Vystaveno:
Karel Nepraš, Centrum současného umění DOX (2012)
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Karel Nepraš patří k nejvýznamnějším představitelům českého sochařství 20. století. Jeho forma výtvarného humoru,
často označovaná termínem česká groteska, pramenila z umělcova založení a proměňovala se vlivem dobových okolností i společenských změn. Politickou rétoriku Nepraš parodoval nejdříve ve vazbě k subkultuře 60. let tíhnoucí k zájmu
o estetiku absurdnosti a černého humoru, poté jako obrannou reakci proti marasmu totalitní éry. Člen legendární skupiny Šmidrové a ředitel Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu již od počátků nalezl nezaměnitelný výtvarný jazyk.
V 80. letech objevil nové inspirační zdroje v instalačních a kanalizačních prvcích a soustavách, které se symbolickým
odkazem ke společenským systémům Husákovy sídlištní pro-populační politiky sestavoval do figurálních kompozic
zahalených dětsky poetickou tematikou. Jedním z nejvýraznějších a nejpůvabnějších příkladů je socha Trpaslík náležící
do sochařské skupiny Sněhurka a sedm trpaslíků jako fontána.

Studium:
Akademie výtvarných umění v Praze, sochařský ateliér J. Laudy (1952–57)
Pedagogická činnost:
Akademie výtvarných umění v Praze (1992–2002)
Ocenění:
Státní vyznamenání za vynikající umělecké výsledky (2002)
Stříbrná medaile, International Exhibition of Modern Ceramics, Praha (1962)
Samostatné výstavy (výběr):
Navzájem, Topičův klub Topičova Salonu v Praze, s J. Steklíkem (2014)
Karel Nepraš, Retrospektivní výstava, DOX, Praha (2012)
Karel Nepraš, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění (2007)
Karel Nepraš, Galerie moderního umění v Hradci Králové (2008)
Karel Nepraš, Galerie Benedikta Rejta v Lounech (2002)
Karel Nepraš, Letohrádek královny Anny (2002)
Iron story, Galerie Peron, Praha (1999)
Nalakuj si sám, Galerie Gambit, Praha (1999)
České centrum, Drážďany, s J. Sopkem (1999)
Sochy, Galerie hl. m. Prahy (1992)
Galerie Fronta, Praha, s K. Meisterem a J. Steklíkem (1988)
Plastiky, projekty, kresby (s J. Steklíkem), Dům umění města Brna (1972)
Račte točit, Špálova galerie, Praha (1970)
Plastiky, grafika (s Naďou Plíškovou), Studio Generale, Stuttgart (1969)
Plastiky, kresby, grafika, Galerie na Karlově náměstí v Praze (1964)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Středočeská galerie výtvarného umění
v Kutné Hoře, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě,
Muzeum umění Olomouc, Galerie moderního umění Hradec Králové, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie
výtvarného umění v Chebu, Galerie umění Liberec, Galerie B. Rejta v Lounech, Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Library of Congress Washington (USA), Museum
Sztuki, Lodž (Polsko), Musée d`art Moderne Paris (Francie), Museum Bochum (Německo) a soukromé sbírky doma
a v zahraničí
20
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Dlouhý Bedřich
(1932)

Autoportrét 1991–99
1991–1999
kombinovaná technika, plátno
225 × 504 cm
sign. na rubu Bedřich Dlouhý 1991–99

22

3 300 000 Kč
4 000 000 – 4 500 000 Kč

VYSTAVENO A REPRODUKOVÁNO:
Bedřich Dlouhý, Autoportrét, galerie
Nová síň, Praha, listopad 1999
Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy,
prosinec 1999 – leden 2000
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Koblasa Jan
(1932)

Pokus o úsměv
počátek 70. let 20. stol.
bronzová plastika, plátkové stříbro, 1. odlitek
v. 36 cm
sign. monogramem vespod
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
350 000 Kč
500 000 – 650 000 Kč

reprodukováno:
celostránkově v monografii Koblasa, Mahulena Nešlehová, Karolinum (2002)

Jan Koblasa patří k nejvýznamnějším českým sochařům 2. poloviny 20.
století. Od roku 1968 žije a tvoří v zahraničí, v současné době v Hamburku.
Jeho 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. Je velkým návratem k pradávným mýtům a archetypům, v nichž
nacházíme analogie s pocity současného člověka. Nehledě na zvolený
materiál, kterým může být dřevo, bronz, alabastr, kámen, s povrchem jemně
vyhlazeným nebo surově štípaným, spojuje Koblasovo sochařství smysl pro
vztah vnitřního poselství a tvaru. Socha Pokus o úsměv z roku 1970 vznikla
v počátcích emigrace, paralelně s cyklem Lament a souborem Plazit jazyk.
Tematika hlavy, jako odkazu k centru myšlení, vnímání a prožitku, sídla
mozku či lidské duše umocněná expresivní výtvarnou výrazovostí vyjadřuje pocity vykořenění, nejistoty a ztráty. Na rozdíl od souboru Plazit jazyk,
kdy socha křičí a expanduje do prostoru v útočném gestu, je socha Pokus
o úsměv schoulena v tichém povzdechnutí, z něhož však necítíme beznaděj, ale vnitřní sílu. Po výtvarné stránce navíc odkazuje k tradici abstraktního
světového sochařství, zejména k poloze Constantina Brancusiho.
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Vzdělání:
Akademie múzických umění v Praze, ateliér F. Tröstera (1959)
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér O. Španiela, J. Laudy, K. Pokorného (1952–1958)
Ocenění:
Junge Kunst, Vídeň (1959)
Cena Akademie výtvarných umění v Praze (1958)
Samostatné výstavy (výběr):
Eden – Koblasova země, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu (2015)
Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa, Galerie města Pardubic (2015)
Rozhovory (se Soniou Jakuschewou), Topičův salon v Praze (2014)
Retrospektiva, Jízdárna Pražského hradu, Praha (2012)
Velký výstup / The Great Ascent, Brno Gallery CZ, Brno (2011)
Zur Passion, Offene Kirche St. Nikolai zu Kiel (2010)
Deník (Práce z let 1999–2000), Galerie Ztichlá klika, Praha (2006)
Retrospektiva, Schloß Gottorf, Schleswig (2004)
Kresby 1960–1961, Galerie Ztichlá klika, Praha (2002)
Archetypy, Hauptkirche Sankt Katharinen, Hamburk (2001)
Gallery 50ft, Chicago (1999)
Sochy, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (1999)
Apokalypsa, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (1999)
Monotypy a plastiky 1959–60, Galerie ´60/´70, Praha (1997)
Plastik, Bilder, Zeichnungen, Graphik, Galerie Christoph Dürr, Mnichov (1999)
St. Petri zu Lübeck (Kirche), Lübeck (1994)
Skulpturen, Galerie Blau, Seeheim-Jugenheim1993 Arbeiten auf Papier, Museum Bochum (1994)
Retrospektive zum 60. Geburstag, Sparkasse Kiel, Kiel (1992)
Sochy, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha (1991)
Landesmuseum Schloß Gottorf, Schleswig (1989)
Galerie Sfeir-Semler, Kiel (1987)
Agonie, Kunstsammlungen Bochum (1984)
Galerie Christoph Dürr, Mnichov (1982)
Bilder, Zeichnungen, Galerie Christoph Dürr, Mnichov (1978)
Jan Koblasa 1966–1976: Impressum, Museum Bochum (1976)
Apocalypsis, Galerie Christoph Dürr, Mnichov (1974)
Ca´Giustinian, Benátky (1971)
Oslo Kunstforening, Oslo (1970)
Galleria Pagani, Milano (1969)
Práce z let 1958–1965, Galerie Československý spisovatel, Praha (1966)
Oblastní galerie v Liberci (1965)
Galerie výtvarného umění v Litoměřicích (1964)
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Zastoupení ve sbírkách:
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, České muzeum výtvarných umění v Praze, Galerie hlavního města
Prahy, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění
v Chebu, Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Kiel-Kunsthalle, Kiel, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajské
muzeum Teplice, Kunsthalle, Norimberk Landesmuseum Schleswig, Miami MOMA, Museo d´Arte Moderna, Legnano
(Milano), Museum Bochum, Museum Throlheim, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie v Praze, Oblastní galerie
v Liberci, Památník Terezín, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích, Stedelijk Museum, Amsterodam, Západočeská galerie v Plzni, soukromé sbírky v České republice
i v zahraničí
Na počátku šedesátých let, tedy v době nástupu existenciální vlny, se začínají profilovat mladí talentovaní umělci a svou
tvorbou z uniformnosti tehdejšího informelního drásání tmavých materiálů začali velmi rychle vyčnívat. K nejtalentovanějším patřil vedle Mikuláše Medka a Jiřího Balcara bezesporu Jan Koblasa. Jeho dílo bylo od počátku poznamenáno
energií, chutí hledat vlastní cestu a hlavně pak neklamnými známkami toho, že ji našel. Jeho tvorba byla vždy determinována velkou mírou autenticity i intelektuálního obsahu. Jan Koblasa vkládal do svých soch, či plastik silný meditativní náboj a vysoká estetická kvalita (což je míněno v tom nejlepším slova smyslu) jeho děl se vždy snoubila s určitou,
někdy až naléhavou výzvou k dialogu s divákem. Autor již od svých počátků tvořil opravdu nezaměnitelně a jeho raná
díla s vypalovaného dřeva, či řada vynikajících monotypů ze stejného období svědčí o mimořádném talentu a uměleckých schopnostech. Plastiku Pokus o úsměv asi není třeba nijak zvlášť představovat. Jedná se o výjimečně zdařilé
a velmi často publikované dílo z počátku Koblasovy kariéry v Německu, kam po invazi spojeneckých vojsk emigroval.
Pokus o úsměv již ve svém názvu reflektuje ironii zpočátku tíživé situace v nové zemi, kde se umělec musí vyrovnat
s novými podmínkami a o opravdu radostný úsměv se jen pokouší. Původní hrubé materiály informelního období jsou
zde náhle nahrazeny neutrální hladkostí oblé hlavy, která svou určitou disproporčností může evokovat jistý karikaturní
záměr. Vypalované prolákliny a brutální vrypy minulého období zde nahrazuje čistota tvaru. Hlava nejeví ani nejmenší
náznaky pomyslné tváře. Chybí oči, uši i nos a jediným znakem obličeje jsou realisticky vyvedené rty v jakémsi úsměvu.
V něm můžeme vidět třeba sarkastické pousmání nad tehdejší situací, anebo možná skutečný pokus o úsměv, který se
zatím daří jen jednomu koutku. Koblasa zde opět vyvolává řadu otázek, na které tehdy jistě dokázal sám odpovědět,
ale nechává opět diváka, aby se nad dílem zamyslel a svou vlastní odpověď si v něm hledal.
O této plastice byla kritikou napsána celá řada úvah a všichni kritici se vzácně shodli na tom, že se skutečně jedná
o dílo mimořádného významu.
Velmi důležitý je pro sběratele i fakt, že nabízená plastika je prvním a původním odlitkem, který autor nechal zhotovit
a jeho nenapodobitelná patina ve stříbře (odborně zavoskovaná a tedy stabilizovaná) jej naprosto odlišuje od o hodně
později vzniklých verzí. Tato plastika byla vystavena na řadě významných
výstav a s přihlédnutím k její kvalitě i původnosti lze u ní bez nadsázky hovořit
o muzeálních kvalitách.

Nabízená plastika na výstavě v Ludwigshafenu.

„…Dokonalá sférická forma, již Koblasa v plastikách Pokus o úsměv užil, s přesvědčivostí exponuje sílu kontemplace vedoucí k oproštění se od útrap bolesti – ke znovunabytí rovnováhy nad sebou samým, k poznání, že lidský život
může mít i jiné cíle. Upozorňuje nás na to výraz záhadného, téměř mystického
úsměvu, který se v podobě lehké křivky zjevuje v ovoidně vyklenutém, pevném
útvaru abstrahované hlavy. Odkazuje ke kráse ducha a k pevnosti stoického
klidu, k schopnosti povznést se nad vlastní úděl. V tomto směru je významná
statičnost. I ona obsahuje, podobně jako typ úsměvu, cosi příbuzného se
sochařskými díly archaického Řecka a starověkých civilizací…”
(Dr. Mahulena Nešlehová v monografii Jana Koblasy)
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Nepraš Karel
(1932–2002)

Hlava s rameny
1965–1975
plastika, kov, drát, kabel, textil, epoxid, syntetický lak
v. 53 cm
sign. nezjištěna
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
210 000 Kč
300 000 – 350 000 Kč

Pojetí role grotesknosti poznamenává celou Neprašovu tvorbu. V Hlavách,
Figurách a Dialozích z poloviny 60. let dochází k absurdní proměně vnitřku
do vnějšku. Postavy a hlavy budou nadále budovány z drátů, armatury,
instalatérských trubek, kovových nebo porcelánových prefabrikátů, které
se podílejí na metamorfóze těla do osamělých nebo indiferentních groteskních figur. Mají podobu loutek s jejich vedenými gesty nebo mechanických monster, a absurdních her s figurou typu Račte točit nebo Přepadení
králíkárny.
Neprašova tvorba je cele zaměřena k figuře jako k nositeli výrazu existence. Od počátku je determinovaná jejím přijetím jako absurdity.
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Toyen (Marie Čermínová)
(1902–1980)

Probuzení: Šelestění per
1955
olej, plátno
83 × 125 cm
sign. PD Toyen 55
na rubu štítek z výstavy Moderna Museet Stockholm, Toyen 24/8 – 6/10 1955
na blind rámu popis autorkou
odborná expertíza PhDr. Karel Srp
6 000 000 Kč
7 000 000 – 9 000 000 Kč

provenience:
soukromá sbírka SR

vystaveno:
samostatná výstava Toyen v Moderna Museet ve Stockholmu (24. 8. – 6. 10. 1985, č. k. 11)
výstava Toyen v Domě U kamenného zvonu v roce 2000 (Galerie hlavního města Prahy, 12. 5. – 6. 8. 2000,
obr. 296, str. 220)

reprodukováno:
v monografii Toyen od Karla Srpa, vydala GhmP, č. kat. 296, str. 220
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sekce

50. léta

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

Počátky uměleckého spolku UB 12 jsou spojené s osobností Václava Bartovského, malíře o generaci staršího než jeho
skupinoví kolegové, jenž prošel vrcholem své tvorby už ve čtyřicátých letech. Kolem roku 1950 se začal stýkat s mladými
umělci, které pravidelně vítal ve svém ateliéru. Mezi ně v počáteční fázi patřili Václav Boštík, Jiří Mrázek, Stanislav Kolíbal,
Jiří John a Adriena Šimotová. K první výstavní konfrontaci došlo v ateliéru Václava Boštíka v roce 1953, v roce 1957 následovala výstava některých budoucích členů v Alšově síni umělecké besedy pod názvem Výstava pěti. Účastnili se jí Jiří
John, Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická a František Burant. Samotná skupina byla oficiálně založena až v roce 1959, takže první výstava UB 12 se ve skutečnosti konala teprve v roce 1962 v Galerii československého
spisovatele. Posmrtně zde byly vystaveny i práce Václava Bartovského, který o rok dříve zemřel. Teoretikem skupiny se
stal Jiří Šetlík, později se připojuje i Jaromír Zemina.
Jak už vyplývá z názvu UB 12, významnou platformou pro skupinu byla Umělecká beseda, k jejímž předválečným ideálům tolerance k různým tvůrčím názorům se sdružení hlásilo. Nezformulovalo proto ani žádný výtvarný program a podporovalo nejrůznější výtvarné projevy. Objevili se zde jak zástupci nové figurace (Adriana Šimotová, Věra Janoušková,
Alena Kučerová, Vladimír Janoušek), tak zástupci tvorby zcela abstraktní (Václav Boštík) nebo autoři se silným vztahem
ke krajině (Jiří John, Jiří Mrázek). Číslo 12 mělo udávat počet členů, ten se ale často měnil a téměř nikdy se na tomto
čísle neustálil. Skupina v šedesátých letech uspořádala ještě tři výstavy, v roce 1964 v Nové síni v Praze a v Oblastní
galerii moderního umění v Gottwaldově a o rok později v Domě umění města Brna. Brněnská výstava byla poslední
a zároveň nejrozsáhlejší. V roce 1970, kdy byly rozpuštěny veškeré umělecké spolky, se členové UB 12 rozhodli, že nemá
smysl pokračovat v ilegalitě a skupinu rozpustili. Nadále se ovšem scházeli a udržovali přátelské vazby.
34
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Boštík Václav
(1913–2005)

Kruh
1985
pastel, karton
58 × 58 cm
sign. UD Boštík 85
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
180 000 Kč
220 000 – 250 000 Kč

Tvorba Václava Boštíka patří k nejpozoruhodnějším výtvarným projevům,
které v českém prostředí vznikly. Boštík svým spirituálním viděním překračoval meze jakékoliv obecné zrakové zkušenosti a pronikal k podstatě vztahu
hmoty, prostoru a světla. Po celý život si kladl otázky po vzniku a podstatě
univerza, a v této souvislosti si poznamenal: „Svět a vesmír, ve kterém žijeme,
se zdá být postaven na neustálých obdobách jednoho základního principu. A to principu kladného. Jde o neustálé dávání a vydávání se. A toto
vyzařování má zároveň i sjednocující působení.“ Sjednocující princip uplatňoval zejména v monochromních malbách kruhů, čtverců nebo oválů.
Sám říkal: „Vesmír je jednota a není v našich silách se z něho vytrhnout,
naopak je naši povinností usilovat o jeho pochopení“. Sám vždy směřoval
k řádu a harmonii, kterou vnímal jako základní předpoklad k existenci
světa a univerza. Tento vnitřní řád vizualizoval buď vodorovným či svislým
členěním plochy nebo bodem umístěným uprostřed kruhu, jak to můžeme
sledovat právě v obraze Kruh z roku 1985.
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Šimotová Adriena
(1926–2014)

Břímě II.
1986
proškrábávaná kresba, speciální dvouvrstvý papír
275 × 85 cm
sign. UD Adriena Šimotová 86
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
450 000 Kč
600 000 – 800 000 Kč

popsáno:
v monografii: Adriena Šimotová – Retrospektiva, MU Olomouc, NG Praha,
Galerie Pecka, 2006, str. 307, č. 471

Adriena Šimotová patří k nejvýraznějším umělkyním generace 60. let, jejíž
jméno se stalo pojmem i v evropském kulturním kontextu. Koncepcí figury
se sbližovala s výtvarným názorem Věry Janouškové či Evy Kmentové. Její
citlivost však měla hluboký meditativní rozměr. Své tělo vnímala jako nástroj
k dotýkání se světa, vnímání jeho energie, zpřítomnění sebe sama. Práce
Břímě z roku 1986 vznikla v době, kdy umělkyně dosáhla 60. let. V katalogu
výstavy pořádané k tomuto výročí Jiří Valoch uvedl: „To je údobí, kdy se
těžiště autorčiny práce takřka výhradně přesunulo na materiál nejcitlivější,
kladoucí nejmenší odpor a dovolující zanechávat na něm stopy a formovat
ho nejrůznějšími způsoby, jednou se blížícími klasické kresbě, jindy naopak
představujícími metodu de facto sochařskou”. Práce Břímě dobře dokládá,
že kresba je pro Šimotovou haptickou záležitostí, formována dotyky, gesty,
proškrabáváním a průřezy, které jsou bezprostředně spjaty s autorčinou
„tělovostí,” vždy vedeny snahou o přímé vyjádření existence člověka v její
nejhlubší významové rovině, kam vedle duchovních a smyslových prožitků
člověka patří i krajní meze lidského života, tedy bytí a nebytí.
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Studium:
1945–1950 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Josefa Kaplického (1945–1950)
Ocenění:
Rytířský řád pro literaturu a umění, Francie (1991)
Velká cena mezinárodního bienále grafiky v Lublani, Slovinsko (1979)
Zlatá medaile na Mezinárodním bienále grafiky ve Florencii, Itálie (1970)
Samostatné výstavy (výběr):
Vzpomínka, Museum Kampa, Praha (2014)
Vyjevování / Revelations, práce z let 2008–2010, Galerie Rudolfinum, Praha (2011)
Retrospektiva, Muzeum umění Olomouc (2006)
Retrospektiva, Národní galerie v Praze, Veletržní palác (2001)
The ephemeral eye, Musée des Beaux-Arts, Dijon (2001)
Tři (s Janem Mertou a Jiřím Černickým), Galerie Sýpka (2000)
Stopy pamäte, Galéria Medium, Bratislava (1999)
Grafika 1965–1995, Prácheňské muzeum, Písek (1999)
S kolemjdoucím, Dům umění, Zlín (1999)
První hlasy, Galerie Béhemot, Praha (1998)
Was vergeht und was bleibt, Galerie in Trakelhaus, Salcburk (1998)
Poloviny, Galerie 761, Ostrava (1997)
Mémoire de famille, Galerie de France, Paříž (1996)
Co mizí a co zůstává, Dům umění, Brno (1995)
Adriena Šimotová, Galerie Saint-Séverin, Paříž (1995)
Zwei Räume, Galerie Christine König, Vídeň (1994)
O blízkém a vzdáleném, Výstavní síň Mánes, Praha (1994)
Adriena Šimotová, Galerie de France, Paříž (1991)
Svěcení reality, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy (1991)
Magie věcí, Galerie Benedikta Rejta, Louny (1991)
Setkání, Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha (1990)
Problém hlavy, Oblastní galerie Liberec (1989)
Instalace (s Václavem Stratilem), bývalý františkánský klášter, Hostinné (1988)
Práce na papíře, Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno (1987)
Galerie Witte-Baumgartner, Západní Berlín (1982)
Empreintes, Galerie de France, Paříž (1982)
Graphic Arts (s Alenou Kučerovou), Jacques Baruch, Chicago (1976)
Zastoupení ve sbírkách:
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie hl. města Prahy, Galerie
Klatovy-Klenová, Galerie moderního umění, Hradec Králové, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem,
Galerie výtvarného umění, Litoměřice, Moravská galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Západočeská galerie,
Plzeň, Albertina, Vídeň, Teh Art of Institute, Chicago, Centre Georges Pompidou, Paříž, Du Mesnil Collection, Houston,
Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, Library of Congress, Washington D. C., Musée d´Art et d´Histoire, Ženeva,
Musée D´Art Moderne de la Ville de Paris, Paříž, Museum of Art, Kyoto, Muzeum Sztuki, Lodž, Museum of Art, Seoul,
Muzeum Sztuki Wspólczesnej, Wroclav, soukromé sbírky doma i v zahraničí
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John Jiří
(1923–1972)

Větve
1970
olej, plátno
115 × 100 cm
sign. na rubu na blindrámu Jiří John 1970
odborná expertiza PhDr. Jaromír Zemina
750 000 Kč
900 000 – 1 200 000 Kč

O tom, že tento obraz namaloval Jiří John (1923–1972), není pochyby. Také
signatura a údaje o obraze jsou autentické. (John své práce většinou nejen
signoval a datoval, nýbrž uváděl také, jako zde, jejich název – záleželo mu na
tom, aby byly správně pochopeny).
John se k určitým námětům opětovně vracel a bylo tomu tak i v případě
stromů. Zobrazoval je v různých situacích a z různého hlediska. Někdy
jsou to stromy osamělé (Strom, olej, 1948, Balvany pod stromem, olej, 1948,
Jablůňka, měkký kryt, 1951), někdy stromy v lese (Les v zimě, olej, 1949, Les,
suchá jehla, 1961), jindy zas poražené a rozřezané (Kmen, olej, 1962), někdy
viděné z dálky na obzoru krajiny (Pole, olej, 1948, Mrak, olej, 1950), jindy
pozorované zblízka se zaměřením jen na některou část (Kůra, olej, 1964,
Kůry, pero, 1970, Vegetace, pero, 1970).
Od roku 1964 Johna zajímala na stromech hlavně kůra, a to pro svou výraznou povrchovou strukturu, a on znázorňoval její zvrásnění při malbě tím, že
pastózní barevný nános zbrázďoval pomocí hřebínku a později řidší nános
proškraboval. Toto rytí a škrabání bylo pro něho příznačné a prozrazovalo,
že je to malíř a zároveň grafik – rytec. Jeho nejcharakterističtějším výrazovým prostředkem byla pravidelná hutná šrafura, jíž používal hlavně ve
své grafice, později také v kresbě a nakonec jí použil i v malbě – ve dvou
poměrně rozměrných obrazech z roku 1970, kde uplatnil techniku škrabání
značnou měrou. Jsou to Větve, které teď posuzuji, a o trochu menší Kůry.
Do těchto obrazů kůry ztuhlé zimou nebo odpadlé následkem schnutí se
promítla i malířova osobní situace: jeho výtvarný výraz v té době také jako
by tuhnul a vysychal, neboť k němu, těžce nemocnému, blížila se nezadržitelně smrt. Námět a jeho pojetí se zde ocitly v dokonalém souladu, je to
však soulad tragický.
PhDr. Jaromír Zemina
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Kolíbal Stanislav
(1926)

Sedlina
1968
bronzová plastika
v. 50,5 cm
sign. nezjištěna
pravost potvrzena autorem
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
380 000 Kč
400 000 – 450 000 Kč

reprodukováno:
katalog výstavy Stanislav Kolíbal, Egon Schiele Art Centrum (2003), str. 103
katalog výstavy Stanislav Kolíbal – Retrospektiva, Národní galerie v Praze
(1997), str. 210
katalog výstavy Stanislav Kolíbal – Sochy a projekty,
Jízdárna Pražského hradu (2012), str. 32

Tvorba Stanislava Kolíbala představuje od sklonku 50. let jeden z klíčových
jevů českého sochařství, který navíc nezůstal uzavřen v domácím prostředí,
ale již od poloviny 60. let je integrován do internacionální scény. Základem
umělcovy citlivosti je vědomí komplementarity protichůdných hodnot,
jako je stabilita a labilita, řád a chaos, trvání a pomíjení, vznik a zánik.
Trojrozměrné vyjádření má formu sochy, od počátků 70. let rozšířenou
o pojem instalace. Potenciál trojrozměrnosti má v Kolíbalově díle taktéž
kresebná čára či linie, která vymezuje plochu papíru, stejně jako plastická
forma definuje prostor. V roce 1967 Stanislav Kolíbal představil své dílo na
první samostatné výstavě v pražské Nové síni a hned následného roku
absolvoval stipendijní pobyt v provensálském městečku Vence, kde začal
vytvářet soubor známých Bílých kreseb. Vedle nich vznikala i výrazná skupina soch, jejichž vnitřní prostor je vymezen čtvercovým rámcem. Uvnitř něj
dochází k určitému pohybu, posunu či ději (např. sochy V určitém okamžiku
I a II) nebo zde nacházíme situaci, která je jakýmsi dokumentem proběhnuté události, jak tomu můžeme sledovat právě v díle Sedlina.
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John Jiří

(1923–1972)

Fragmenty z pláže
1963
olej, písky, vrypy, plátno
35,5 × 40 cm
sign. PD J. John 63
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
280 000 Kč
400 000 – 450 000 Kč

provenience:
majitel získal obraz od malířky Adrieny Šimotové, soukromá sbírka Praha

vystaveno:
galerie Moderna Praha, 2012

V nevelké řadě maleb z let 1962–64, na jejímž začátku jsou Zelená krajina
a Kouřící země a na konci Horniny a Nerosty, použil Jiří při zpracování barevné hmoty jako hlavního a někdy dokonce jediného způsobu – rytí. Do tmavé
vrchní vrstvy ryl nebo škrabal rovnoběžné a křížící se čáry, vesměs velmi tenké,
a tak částečně odkrýval světlou vrstvu podkladovou, která vrypy „vyplnila“
svými jemnými barvami. Na tmavé ploše se pak objevila světlá šrafura.
Co bylo účelem tohoto postupu? Zpracovat malířskou hmotu co nejdůkladněji takřka v tom smyslu, jaký mají na mysli zahradníci, když hovoří o zpracované prsti, a tím ji obrazně, ale zčásti i fakticky co nejvíce spojit se světlem,
jehož přítomnost se znázorňuje právě bělostí podkladu. Přitom je důležité,
že barevnost takto „obdělané“ hmoty se kvalitativně skoro nemění – nejde
přece o zesvětlování barev, ale jen o střídání světlých a tmavých míst: i jako
kolorista je John vždycky přesný, přesnost neopouští jeho poezii ani tam, kde
všechno spočívá na nuancích.

46

47

UB 12

14

post-war & contemporary ART

Janoušková věra
(1922–2010)

Košilka
1988–1995
smaltovaný plech
v. 81 cm
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
200 000 Kč
350 000 – 400 000 Kč

Otevřený přístup ke zdrojům inspirace, zbavený tradičních sochařským
vymezení si vynutil metodu tvorby, jíž po svém zkultivovala. Oslovují ji tvary
přírody, ty nezkrotně bující, stejně tak ovšem fragmenty „umělé přírody”
předmětů, které si člověk vytváří k užitku a sotva se mu jeví nepotřebné,
odhazuje je bez studu na smetiště.
S volnou přírodou zůstává ve styku v modelovaných sochách z osinkocementu, se světem předmětů v plastikách, svařovaných z kovových úlomků
se svítícími barvami smaltů a v obrazech s motivy lidských podob a dějů,
které skládá a slepuje z útržků potištěných papírů. Jistěže jí něco napověděl
Marcel Duchamp, když převedl běžné věci záměnou jejich významu do
řádu umělecké výpovědi, leccos též podnítila vlna pop-artu, ke smělosti
skladby ji mimo jiné vyzvaly plastiky Césarovy či Chamberlainovy. Čerpá
však svým vlastním způsobem z rodné půdy a atmosféry země, kterou
důvěrně zná.
Jiří Šetlík
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Serpan Jaroslav
(1922–1976)

DVHRNHURHO
1947
akryl, plátno
146 × 87 cm
sign. LD 1947, na rubu Serpan Paris mars 1947
na rubu popis autorem
na blindrámu štítek výstavy: Ginals, Abbaye de Beaulieu–en–Rouergue,
Rétrospective Serpan, 1970
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina
550 000 Kč
700 000 – 900 000 Kč

Serpan vystřídal řadu výtvarných stylů od surrealismu přes informel až po
pop-art. Jeho tvorba se neustále vyvíjela, kladl větší důraz na barvy, především na červenou, a zaměřoval se na zkoumání výtvarných možností
struktur.
Serpanova tvorba není ve světě neznámá, jeho díla jsou k vidění v prestižním newyorském Guggenheimově muzeu, Muzeu moderního umění a také
v pařížském Centre Pompidou nebo Ludwig Museu v Kolíně nad Rýnem. Na
docenění čeká hlavně doma.
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50. léta

Máj (Máj 57)
1957
Robert Piesen, Theodor Pištěk, Stanislav Podhrázský, Zbyněk Sekal, Jan Švankmajer, Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr,
Jaroslav Šerých, Libor Fára, Jiří Balcar

Skupina Máj 57 proslula jedním prvenstvím. Byla prvním uměleckým uskupením, které mělo možnost po únorovém
převratu oficiálně a nezávisle vystavovat. Příklad Máje tak ilustruje jisté kulturní tání, ke kterému v české společnosti
v druhé polovině 50. let docházelo. Zákaz uměleckých skupin a centralizace veškerého výtvarného dění pod kontrolu
Svazu československých výtvarných umělců, tvrdě prosazujícího program socialistického realismu, měl devastační vliv
na československé progresivní umění, které se následně stáhlo do ilegality. První náznaky uvolnění se začaly projevovat
kolem poloviny 50. let, vymezením se Nikity Chruščova vůči stalinské minulosti Sovětského svazu. Nejprve přišel útok na
Stalinův osobní vkus v podobě kampaně proti palácovitým stavbám socialistického realismu, přednesené na sjezdu
architektů v roce 1954. V roce 1956 na tajném XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu pronesl Chruščov ještě
zásadnější kritiku, obracející se proti nejméně humánním stránkám Stalinova politického dědictví, včetně kultu osobnosti. Tento liberalizující proud se nakonec odrazil i v nových stanovách Svazu československých výtvarných umělců, který
umožnil zakládání tvůrčích skupin.
Jako první veřejně vystoupil právě Máj 57. Jeho vznik oznámil svazu a časopisu Výtvarná práce teoretik skupiny František
Dvořák a výtvarník Ladislav Dydek koncem roku 1956. Jejich první výstava byla pak pod názvem Mladé umění zahájena v květnu 1957 v Obecním domě. Od roku 1948 to byla první přehlídka, pro niž nevybírala vystavená díla žádná
oficiální komise, ale každý z vystavujících se mohl svobodně rozhodnout, která díla budou ve Výstavní síni zastoupena.
Účastnilo se jí celkem 25 umělců, mezi nimi například Jiří Balcar, Andrej Bělocvětov, Miloslav Chlupáč, Ladislav Dydek,
Libor Fára, Richard Fremund, Jitka Kolínská, Zdeněk Palcr, Robert Piesen, Stanislav Podhrázský, Jiří Rathouský nebo
Zbyněk Sekal. SČVU záhy přišel s tvrdou kritikou vystavených prací a od předčasného uzavření výstavu zachránila jen
návštěva prezidenta Antonína Zápotockého, jemuž se údajně některá díla docela líbila. V roce 1958 skupina uspořádala dvě výstavy, první v Praze v paláci Dunaj na Národní třídě, druhou ve Varšavě, dále následovaly výstavy v roce 1961
v Poděbradech a v roce 1964 v pražské Nové síni a v Teplicích.
Máj 57 nebyl skupinou v tom slova smyslu, že by měl jasně vymezený výtvarný program, byl naopak podporován individuální růst jednotlivých členů. Zpočátku je spojoval příklon k tzv. krotkému modernismu, tedy ke stylu, který opatrným
způsobem reflektoval podměty takových osobností, jako byl Bohumil Kubišta, Otto Gutfreund, Václav Špála, Rudolf
Kremlička, Henri Matisse, Paul Cézanne nebo Pablo Picasso s cílem narušit tak hegemonii socialistického realismu prvky
klasického modernismu. Vesměs šlo ale o strategické spojenectví v boji za prosazování volné umělecké tvorby. V roce
1964, kdy se poměry již dostatečně uvolnili, ztrácí skupina důvod k existenci a zaniká.
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Piesen Robert
(1921–1977)

V lese
1957–1958
tempera, kvaš, karton
33,5 × 48 cm (výřez)
sign. na rubu pod dedikací Robert Piesen 1958
na rubu dedikace autorem
pravost potvrdil: PhDr. Jiří Kohoutek
65 000 Kč
80 000 – 120 000 Kč

provenience:
vyznačná sbírka Praha

Nejvýznamnějším tématem staršího období Piesenovy tvorby se stala krajina. Obrysy stromů, borovic a jalovců, se postupně proměňují do podoby
stylizovaných tvarů, mezi nimiž dominují mandlovité motivy mandorly a plamene. Mnohé jsou obrazem přírodního mikrosvěta, listů, pupenců a květů,
které ve svém zjednodušení působí nezvykle monumentálně. Vznikají tak
pochmurné obrazy fantastických krajin, jakoby zkamenělých do pravěkých
přírodních útvarů. Přízračnou vegetaci doplňují nehybné tvary bludných
kamenů, které vzdorují proměnám času, a proto se staly symbolem lidské
paměti. Barevnost se příliš nemění, převládají tóny tmavě hnědé, šedé,
červenohnědé a nafialovělé, které těmto krajinám propůjčují tajemnou
atmosféru.
Arno Pařík, Robert Piesen, Nakladatelství Franze Kafky, 2001
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Balcar Jiří
(1929–1968)

Obraz IV.
1961
olej, akryl, plátno
125 × 80 cm
sign. na rubu na blindrámu Jiří Balcar 1961
na rubu na blindrámu název autorem, na blindrámu i na plátně razítka
pozůstalosti autora
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina
320 000 Kč
400 000 – 500 000 Kč

Jiří Balcar byl skutečně nevšední osobností naší výtvarné scény, vynikal
velmi osobitým přístupem k tvorbě a neustálým hledáním opravdovosti
projevu se vyhýbal nebezpečí malířského akademismu, který mnoho
výtvarníků tehdy jen zčásti otevřeného Československa postihl. Významný
francouzský kritik Pierre Restany, který v té době začal navštěvovat Prahu
a objevil zde tvorbu některých našich kvalitních umělců mu věnoval zvláštní
pozornost, a jeho prohlášení, ve kterém mu předpovídá ze všech ostatních
největší budoucnost, svědčí o nadnárodní úrovni malířova díla.
Jiří Balcar byl prakticky solitérním umělcem s vlastním přístupem k tvorbě,
který se nijak aktivně nesdružoval v žádné z tehdy početných uměleckých
skupin a obdobně jako další individulálně tvořící malíř Mikuláš Medek, se
kterým ho pojilo přátelství i názorová blízkost, se stává brzy pojmem. Původní
strukturálně orientovaná tvorba se mu po letech jeví jako vyčepaná a na
rozdíl od Medka, který nadále precizoval svůj projev do někdy až estetizujích obrazů, Balcar radikálně mění přístup a začíná se věnovat zvláštním
způsobem pojatému tématu figur.
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Palcr Zdeněk
(1927–1996)

Sedící postava
1958
bronzová plastika 1/1
v. 32,5 cm
sign. z boku Palcr 58
45 000 Kč
60 000 – 80 000 Kč

provenience:
významná sbírka moderního umění Brno

Zdeněk Palcr byl intelektuál, který své sochařské dílo opíral o filozofické zásady a duchovní existenci. Původní charakteristické zobrazování ženských
postav postupem času ztrácí na tělesnosti, dochází ke zploštění a určité
kubizaci jeho soch. Redukce již abstrahovaného tvaru dále pokračovala
zeštíhlováním až vyústila do (velmi často plochých) stél. Palcrovy sochy
nikdy nepřestaly být figurální, ale cílem později objemově zredukovaného
díla bylo zobrazit proporce, obrysy a modelaci povrchu. Pro tohoto sochaře
byl důležitý princip stání nebo vztyčení figury, ztělesnění hmotnosti, vztah
k základu a uzavřenost vlastního prostoru plastiky. Sochy, kde převažoval
nějaký vedlejší význam jako opření o něco, podepření, vzepření něčemu,
později zničil.
Kvalitní plastiky Zdeňka Palcra jsou na trhu vzácností a nabízená bronzová
plastika představuje bezesporu velkou raritu a šanci pro sběratele. Dílo bylo
získáno na začátku osmdesátých let přímo od autora a až dodnes bylo
součástí významné zahraniční sbírky.
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Koblasa Jan
(1932)

Pár
2013
mořená dřevěná plastika
v. 78 cm
sign. zespodu monogram K 13
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
160 000 Kč
200 000 – 250 000 Kč

Vystaveno:
Rozhovory (se Soniou Jakuschewou), Topičův salon v Praze (2014)
Brno Gallery CZ (2015)
Galerie Václava Chada, Zlín (2015)

reprodukováno:
celostránkově v čele katalogu

Publikováno:
Katalog výstavy Rozhovory (se Soniou Jakuschewou), Topičův salon v Praze (2014)
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Evropsky uznávaného umělce Jana Koblasu není potřeba v českém prostředí představovat. Jeho dílo zde mapují četné
výstavy, z těch posledních připomeňme retrospektivu v Jízdárně Pražského hradu nebo výstavu Eden – Koblasova země
v Domě U Zlatého prstenu. Na pultech knihkupců se vynořují Koblasovy autobiografické deníky, v intervalech udávaných taktovkou umělcovy invence, širokým publikem vždy vítány, vždy vyprodány. Jan Koblasa v sobě zkrátka slučuje
řadu talentů, díky kterým je na naší kulturní scéně nepřehlédnutelný. Vedle výtvarného je to nadání hudební a literární,
a nad tím vším ční síla citlivého a velkorysého člověka, zarputilého hledače krás i stínů života, neúnavného bojovníka
s duší poety. Když jej v roce 1968 srpnová okupace Československa zastihla na cestách po Itálii, domů se 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 Koblasovi podařilo přirozeně vplout do zahraniční scény, získat si respekt
odborné veřejnosti a ovlivňovat mladé generace umělců. Socha Pár z roku 2013 prokazuje Koblasův výjimečný smysl
pro skulpturní cítění sochy, stejně jako cit pro vztah barvy, materiálu a konkrétního opracování. Socha Pár je jasným
dokladem, že ani v posledních letech neztratilo Koblasovo umění invenci a kvalitu, kterou umělec soustředěně rozvíjí
od sklonku 50. let.

Vzdělání:
Akademie múzických umění v Praze, ateliér F. Tröstera (1959)
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér O. Španiela, J. Laudy, K. Pokorného (1952–1958)
Ocenění:
Junge Kunst, Vídeň (1959)
Cena Akademie výtvarných umění v Praze (1958)
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Samostatné výstavy (výběr):
Eden – Koblasova země, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu (2015)
Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa, Galerie města Pardubic (2015)
Rozhovory (se Soniou Jakuschewou), Topičův salon v Praze (2014)
Retrospektiva, Jízdárna Pražského hradu, Praha (2012)
Velký výstup / The Great Ascent, Brno Gallery CZ, Brno (2011)
Zur Passion, Offene Kirche St. Nikolai zu Kiel (2010)
Deník (Práce z let 1999–2000), Galerie Ztichlá klika, Praha (2006)
Retrospektiva, Schloß Gottorf, Schleswig (2004)
Kresby 1960–1961, Galerie Ztichlá klika, Praha (2002)
Archetypy, Hauptkirche Sankt Katharinen, Hamburk (2001)
Gallery 50ft, Chicago (1999)
Sochy, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (1999)
Apokalypsa, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (1999)
Monotypy a plastiky 1959–60, Galerie ´60/´70, Praha (1997)
Plastik, Bilder, Zeichnungen, Graphik, Galerie Christoph Dürr, Mnichov (1999)
St. Petri zu Lübeck (Kirche), Lübeck (1994)
Skulpturen, Galerie Blau, Seeheim-Jugenheim1993 Arbeiten auf Papier, Museum Bochum (1994)
Retrospektive zum 60. Geburstag, Sparkasse Kiel, Kiel (1992)
Sochy, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha (1991)
Landesmuseum Schloß Gottorf, Schleswig (1989)
Galerie Sfeir-Semler, Kiel (1987)
Agonie, Kunstsammlungen Bochum (1984)
Galerie Christoph Dürr, Mnichov (1982)
Bilder, Zeichnungen, Galerie Christoph Dürr, Mnichov (1978)
Jan Koblasa 1966–1976: Impressum, Museum Bochum (1976)
Apocalypsis, Galerie Christoph Dürr, Mnichov (1974)
Ca´Giustinian, Benátky (1971)
Oslo Kunstforening, Oslo (1970)
Galleria Pagani, Milano (1969)
Práce z let 1958–1965, Galerie Československý spisovatel, Praha (1966)
Oblastní galerie v Liberci (1965)
Zastoupení ve sbírkách:
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, České muzeum výtvarných umění v Praze, Galerie hlavního města
Prahy, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění
v Chebu, Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Kiel-Kunsthalle, Kiel, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajské
muzeum, Teplice, Kunsthalle, Norimberk Landesmuseum Schleswig, Miami MOMA, Museo d´Arte Moderna, Legnano
(Milano), Museum Bochum, Museum Throlheim, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie v Praze, Oblastní galerie
v Liberci, Památník Terezín, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích, Stedelijk Museum, Amsterodam, Západočeská galerie v Plzni, soukromé sbírky v České republice
i v zahraničí
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Gross František
(1909–1985)

Bez názvu
1965
olej, plátno, lepenka
60 × 50 cm
sign. PD F. Gross 65
na rubu razítko výstavy Art Gallera La Loggia, Bologna
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina
70 000 Kč
100 000 – 150 000 Kč

Gross nemohl mít jiné povolání. Měl fantazii ve svém nitru přímo napěchovanou a dovedl ji uvolňovat ventilem svých obrazů klidně, jako se bere
z vodovodu voda na vaření. Maloval popoháněn jejím uvolňováním, jinak
hrozila exploze z přetlaku. Zkrátka, malovat musel a těšil se z toho. Byl spokojený, když držel v ruce štětec a s potěšením sledoval přibývající stopy barev
na plátně, maje schopnost posoudit, zda jsou správným odleskem jeho
myšlení. Jeho paleta byla psacím strojem literáta. Vyťukával z ní nejjemnější
odstíny jedné a téže barvy. Gross obraz cizeloval a jako pinzetou zlatník,
tak zavěšoval barvy do přihrádek konstruované počáteční kresby. Za svou
prací se příliš neotáčel. Obraz je namalován, dál ať si žije po svém. Někdy
maloval, jako by křičel, stále chtěl něco napravovat, vylepšovat, převracet.
Věřil však v pokrok takový, který by se vešel do obrazů.
Dodnes mi není jasné, jestli techniku adoroval, nebo její přemíru kolem nás
zpochybňoval. V tom poznávám Grossovo lišáctví. Má technika právo udělat z nás stroje? Je civilizace na technice závislá, nebo je jejím produktem
a nebezpečím? Maloval-li figuru člověka, nesla přece tvary stroje. Proč?
Aby zesměšnila a nastavila zrcadlo, anebo souhlasila se zařazením..
S přibýváním let zrál jako víno. Rád vzpomínal na návštěvu Paříže v roce
1946 spolu s Kamilem Lhotákem a Janem Smetanou. Jméno George
Braque, tehdy znělo jako hlas zvonu. Navštívili jeho pařížský ateliér.
Mlčenlivému Bretaňci se líbily Grossovy obrázky. Navrhl výměnu. Obraz
za obraz. To byla pro českého malíře obrovská pocta a přímo elektrická
vzpruha. Žil z ní celý život.
Vladimír Preclík, SANQUIS č. 55/2008
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60. léta

Křižovatka / Nová citlivost
1963
Jiří a Běla Kolářovi, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald

Skupina Křižovatka představuje jedinečný fenomén na poli českého umění 60. let. Jako první po druhé světové válce
vnáší do lokálního prostředí problematiku geometrické abstrakce a vědecky orientované tvorby, označované též jako
neokonstruktivismus či konstruktivní tendence. Skupina byla reprezentována takovými předními osobnostmi naší scény,
jako byli Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Vladislav Mirvald, Radoslav Kratina nebo Jan Kubíček. Teoretické zázemí skupiny
zaštiťoval Jiří Padrta. V tomto složení Křižovatka zcela jistě reprezentují jeden z vrcholných projevů našeho umění šesté
dekády.
Skupina neměla snadný nástup. Musela se vyrovnat zejména se dvěma hlavními problémy. Ten první spočíval v tom,
že nový styl vstupoval do prostředí, kde silně dominovalo informelní a fantaskně orientované umění, zatížené subjektivismem, romantickým cítěním a existencialismem. Nové umění naopak přicházelo s jasnou geometrickou formou,
objektivním vědeckým přístupem a s pozitivní vírou v budoucnost, založenou na spásném technologickém pokroku.
K tomu se připojoval i problém druhý, spočívající v historicky velmi omezené tradici české geometrické abstrakce.
Neokonstruktivismus byl tak nařčen z cizorodosti, v některých kruzích byl chápán jako importovaný prvek, který se neslučuje s tradicí českého výtvarného umění. Padrta zmírňuje tuto rétoriku a mluví spíše o ne plně rozvinuté tradici, která
ovšem měla jisté předpoklady v dílech Františka Kupky, Františka Foltýna nebo Jiřího Jelínka. Ani jeden z nich ovšem
nedosáhl v českém prostředí výraznější reflexe (je příznačné, že Kupkova tvora byla české veřejnosti souhrnně představena až v roce 1946). Skupina se proto musela zaštítit i světovými jmény, jakými byli Piet Mondrian a Kazimír Malevič,
dále německá škola Bauhaus a francouzské skupiny Abstraction-Création a Cercle et Carré.
Křižovatka vznikla v roce 1963 u legendárního „Kolářova stolu“ v pražské kavárně Slavia, pravděpodobně z popudu
samotného Jiřího Koláře. První výstavu měla o rok později ve Špálově galerii v Praze. K této akci vyšel katalog s názvem
Konstruktivní tendence, jehož text z pera Jiřího Padrty se stal jakýmsi manifestem skupiny, ozřejmující její základní charakteristiky. Druhá výstava se uskutečnila až v roce 1968 pod názvem Nová citlivost a proběhla postupně v Brně, Karlových
Varech a v pražském Mánesu. Připravena byla Jiřím Padrtou, Vlastou Čihákovou Noshiro, Zdeňkem Felixem, Miroslavem
Lamačem a Jiřím Padrtou. Tato přehlídka se stala dobově jednou z nejvýznamnějších uměleckých akcí u nás a vedle
členů Křižovatky i velké množství hostů, včetně například Huga Demartiniho nebo Václava Boštíka. Spojujícím motivem
mělo být nové vnímání světa jakožto druhé přírody, technické přírody, vytvořené člověkem. Toto téma ovšem nebylo
u všech osobností zcela přiléhavé a více než cokoliv jiného byla výstava ve výsledku shrnutím nejrůznějších tendencí
progresivně orientované tvorby. S nástupem normalizace skupina zanikla, zanechala však v českém umění výraznou
stopu, která aktualizovala lokální umění v kontextu širšího hnutí tzv. nových tendencí, na západě reprezentovaných
například op-artem nebo skupinami ZERO či GRAV.
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Kolář Jiří
(1914–2002)

Židle a jablko
1969/1996
kolážovaný objekt, konvolut 2 kusů
v. 91 cm / 11 cm
sign. zespodu 2/10 JK 69, zespodu JK 96
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina
290 000 Kč
350 000 – 400 000 Kč

PROVENIENCE:
pochází ze sbírky Helge Achenbacha

V roce 1979 získal roční stipendium v Západním Berlíně a roku 1980 na
pozvání Centre Georges Pompidou přesídlil do Paříže, kde zůstal.
Invenční tvorba básníka, překladatele a umělce Jiřího Koláře propojující poezii a výtvarný projev svým významem dalece přesahuje český
horizont. Zahrnuje celou řadu originálních výtvarných metod: od roláže
(rozřezal reprodukci na pruhy a podle zvolených pravidel seskládal), přes
proláž (vytvářel průhledy z jednoho prostoru do druhého), muchláž (obraz
mačkal a deformoval), chiasmáž (textové podklady roztrhal na kousky
a pak znovu skládal a nalepil) až po metodu stratifie (slepil několik vrstev
barevných papírů a skalpelem je prořezával). Nejznámějším přístupem,
který Jiří Kolář osobitě rozvíjel v mnoha tvůrčích obdobích je bezpochyby
metoda kolážování povrchu objektů. Zde s oblibou využíval útržky nejrůznějších druhů písma, ale i obrazové materiály z časopisů či reprodukce
výtvarných děl. Půvabným příkladem je Židle z roku 1969, k níž pak umělec po letech připojil kolážované Jablko. Zatímco téma židle odkazuje
k estetice kavárenského intelektuálního života, která nás jistě vzpomene
na Kolářovo společenství v Kavárně Slavia, jablko lze vnímat jako symbol
plodu osudového stromu poznání, jež se navíc pro mnohé z nás stalo
typickým emblémem Kolářovy tvorby.
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Ocenění:
Cena na bienále Sao Paulo (1969)
Cena Johanna Gottfrieda von Herdera, Vídeňská Univerzita (1971)
Čestné občanství Hlavního města Prahy (1990)
Řád Tomáše Garrigua Masaryka (1991)
Cena Jaroslava Seiferta (1991)
Cena Hanse Thea Richtera, Saská Akademie umění v Drážďanech (1999)
Samostatné výstavy (výběr):
Galerie Smečky, Praha (2014)
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha (2013–2014)
Proměny, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (2012)
Přeskládaná historie / Rearranged History, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (2007)
Procházka s Jiřím Kolářem, Museum Kampa, Konírna, Praha (2006)
FIT Prague 1970, Galerie Smečky, Praha (2005)
Galerie Ernst Hilger, Vídeň (2003)
Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Pražákův palác, Brno (2000)
Přehled díla 1960–1997, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (1997)
Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (1996)
Objekte, Schriftcollagen, Collagen, Galerie Franz Swetec, Düsseldorf
Froissage et autocollages, Le salon d'art, Brussels (Bruxelles)
Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Dům U Černé Matky Boží, Praha (1994)
Tauro arte centro scultura, Turín (1993)
Comenius Museum Naarden, Naarden (1992)
The End of Words, Institute of Contemporary Arts, Londýn (1990)
Chiasmage, The Katonah Gallery, New York (1988)
Leopold-Hoesch-Musem, Düren (1985)
Hokin Gallery, Palm Beach, Florida (1982)
100 Froissagen, Das Lied der Lieder, Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf (1980)
Modern Art Gallerie, Curych (1977)
Galerie Löwenadler, Stokholm (1976)
The Solomon R. Guggenheim Museum, New York (1975)
Aktionsgalerie Bern, Bern (1972)
Collagen von Jiří Kolář, Galerie K, Mohuč (1971)
Literární a výtvarné práce, Památník Petra Bezruče, Opava (1970)
Objekte, Collagen, Rollagen, Die weisse Haus, Baden-Baden (1969)
Zastoupení ve sbírkách:
Centre Georges Pompidou, Paříž, Galerie Maeght-Lelong, Paříž, Národní galerie v Praze, Středočeská galerie
výtvarného umění v Kutné Hoře, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy
Mládkových, Praha, Sbírka koláže Pražské plynárenské, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie
výtvarného umění v Chebu, Muzeum umění a designu Benešov, Galerie Klatovy - Klenová, Galerie výtvarného
umění v Ostravě, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Oblastní galerie v Liberci, Muzeum umění Olomouc,
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, Muzeum Sztuki w Łódzi, The Sackner Archive of Visual and Concrete
Poetry, Miami Beach, soukromé sbírky doma a v zahraničí
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Malich Karel
(1924)

Uviděl jsem to II.
1999
pastel, karton
98 × 71 cm
sign. na rubu K. Malich 1999
na rubu název autorem
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
200 000 Kč
250 000 – 300 000 Kč

Malichovo dílo nemá v dějinách českého moderního umění srovnání. Je
jedinečné a zároveň osamělé. Jeho inspirace vychází z přírody a vrcholí
v nekonečném kosmu. Zde nachází energii, kterou kresebně či graficky
zaznamenává pomocí siločar a doplňuje o osobní prožitky světla a barev.
V plastice pak minimální použití hmoty posouvá jeho dílo na samotnou
hranici možností moderního sochařství.
Od roku 1988 se konalo několik retrospektivních výstav, které představovaly
a hodnotily Malichovo dílo. První v Karlových Varech, dále v Domě umění
v Brně a ve Východočeské galerii v Pardubicíh. Mnoho jeho pastelů bylo
vystaveno na výstavě s názvem Magicien de la Terre v Centre Georges
Pompidou v Paříži. Roku 1990 uspořádala Galerie hl. města Prahy rozsáhlou
výstavu Malichova díla, která se konala v Praze U kamenného zvonu. Roku
1994 pak proběhla další velká výstava v Jízdárně Pražského hradu.
Roku 1995 byl výběr jeho pastelů a drátěných objektů vystaven v československém pavilonu na bienále v Benátkách, dále na samostatné
výstavě v rakouském Kunsthalle Krems a v německém Muzeu Fridericiatum
v Kasselu. Roku 2002 opět vystavoval v Paříži na samostatné výstavě
s názvem Contrastes Karel Malich, pořádané v Chapelle Saint – Louis de la
Salpetriere. Od roku 2004 probíhalo mnoho výstav po celé České republice
u příležitosti životního jubilea Karla Malicha, např. ve Východočeské galerii
v Pardubicích, Galerii Benedikta Rejta v Lounech či Galerii hl. města Prahy.
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Boštík Václav
(1913–2005)

Modrá vlnka
olej, plátno
49,5 × 62 cm
sign. nezjištěna
pravost potvrdila: dcera autora
1 900 000 Kč
2 500 000 – 2 800 000 Kč

provenience:
z majetku rodiny autora

Malíř a grafik Václav Boštík je jedním z nejvýraznějších představitelů lyrického proudu české poválečné abstrakce. Své dílo od počátku formoval na
teologickém a meditativním základě, veden snahou o nalezení harmonického řádu člověka a přírody, zapomenutého vědomí jednoty věcí a jejich
sounáležitosti k celku, o nalezení boha či univerza. Jeho celoživotní dílo je
kontinuálním dialogem rozumu a citu, souhrnem otázek týkajících se podstaty lidského bytí, existence světa. Vědomosti čerpané v oblasti teologie,
astronomie, matematiky i moderní fyziky mu byly základnou k hledání vyššího poznání prostřednictvím své tvorby. V obraze Modrá vlnka se zračí jedna
z umělcových myšlenek: „…malba je ve své nejzákladnější podobě členěním podkladové plochy. Tato plocha je silovým polem, v jehož uzlových
bodech se shlukuje a hromadí hmota barvy, formuje se ve tvary a vytváří
novou skutečnost, obraz našeho vesmíru“.
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Studium:
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Willyho Nowaka (1937–1939 a 1945)
Ocenění:
Řád umění a literatury Francouzské republiky v hodnosti rytíř (1991)
Cena od ministra kultury ČR (2004)
Medaile od prezidenta republiky (2004)
Samostatné výstavy (výběr):
Václav Boštík / Dělění prostoru, Galerie Smečky, Praha (2013)
Grafika, Galerie ASPEKT, Brno (2003)
Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna (2010)
Práce z let 1936–1989, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (1999)
Francouzský institut v Praze (1998)
Dva pohledy (s M. Ranným), Galerie moderního umění Roudnice nad Labem (1997)
Turčianská galéria v Martině, Slovensko (1996)
Kresby (Česká kresba 4), Galerie umění Karlovy Vary (1995)
Galerie ASPEKT (s R. Hliněnským), Brno (1994)
galerie UCHER, Kolín nad Rýnem, (1994)
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (1993)
Galerie Lamaignère-Saint-Germain, Paříž, Francie (1992)
Kulturní středisko Opatov, Praha (1992)
Kunstverein für Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf (1991)
Galerie Lamaignère-Saint-Germain, Paříž, Francie (1990)
Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy (1989)
Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (1987)
Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha (1984)
Galleria Altro, Řím (1977)
Galerie Nová síň, Praha (1968)
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (1967)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie, Praha, Galerie hlavního města Prahy, Středočeská galerie výtvarného umění v Kutné Hoře, Moravská
galerie, Brno, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, Galerie výtvarného umění, Cheb, Galerie umění, Karlovy
Vary, Oblastní galerie Liberec, Galerie Benedikta Rejta, Louny, Severomoravská galerie, Ostrava, Východočeská
galerie, Pardubice, Okresní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem, Krajská galerie výtvarného umění ve
Zlíně, Centre Georges Pompidou, Paříž, Menil Foundation, Huston, Muzeum Sztuki, Lodž, Muzeum Narodowe, Wroclav,
Sammlung Lenz Schönberg, Söll, Rakousko, Kupferstichkabinett, Drážďany, soukromé sbírky v České republice
a v zahraničí
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Demartini Hugo
(1931–2010)

Místo
textil, sádra, dřevo
180 × 180 × 16 cm
sign. nezjištěna
přiložen doklad o pravosti díla
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
650 000 Kč
850 000 – 1 000 000 Kč

reprodukováno:
na fotografii z výstavy

Hugo Demartini je jedním z nejvýraznějších představitelům neo-konstruktivních tendencí. Jeho výtvarný vývoj v počátcích 60. letech prošel fází informelu, v jehož rámci však velmi brzy směřoval k pevnému řádu a geometrii.
Po reliéfech z kolorované sádry následovaly známé pochromované koule,
v nichž umělec projevil svůj obdiv ke světu techniky, ale i zákonitostem
přírody, včetně fyzikálních jevů, kam patří zrcadlení, odraz a vizualizace
prostorových souvztažností. Od roku 1973 začala vznikat série objektů Mimo
vymezené místo, v níž umělec fixoval na podkladovou desku volně vhozené
dřevěné fragmenty. Téma místa a prostoru ve vazbě s principy procesuálnosti, časového trvání, pomíjivosti, destrukce a prázdnoty dalo v první polovině 80. let vzniknout soboru reliéfů nazvaných Místa, v nichž zachytil pozůstatky základů různých objektů v různém stupni rozpadu. V těchto citlivých
„otiscích mizícího či zmizelého“ Demartini zhodnotil svůj celoživotní vztah
k prostoru jako určitému vymezení – dimenzionálnímu i časovému, zkrátka
„místu“ ve kterém se protínají základní systémy našeho bytí: princip záměru,
náhody, danosti, proměny, vzniku, trvání i konečného zániku.
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Studium:
Akademie výtvarných umění v Praze, atelier Jana Laudy (1949–1953)
Samostatné výstavy (výběr):
Akce a proměna geometrické skladby, Topičův salon, Praha (2008)
Klub Galerie V kapli, Bruntál (2007)
Hugo Demartini a klasická tradice, Galerie Benedikta Rejta, Louny (2006)
Přípravné modely, Galerie Benedikta Rejta, Louny (2005)
Koláže, kresby, objekty, Galerie výtvarného umění v Chebu, Kabinet grafiky a kresby (2004)
Galerie Pecka, Praha (2003)
Galéria Komart, Bratislava (2002)
Retrospektiva, Oblastní galerie v Liberci (2000)
HD 1965–1975, Galerie Václava Špály, Praha (1999)
Galerie MK, Rožnov pod Radhoštěm (1995)
Tvorba z let 1958–1978, Dům umění, Ostrava (1994)
Dům umění města Brna (1994)
Výběr z díla z let 1980 až 1991, Mánes, Praha (1992)
Dílo 1964–1974, Dům U Kamenného zvonu, GHMP, Praha (1991)
Hugo Demartini, Pavel Nešleha. Projekty, VS Atrium, Praha (1986)
Plastiky 1964–1970, Galerie Benedikta Rejta, Louny (1971)
Akce a proměna geometrické skladby, Galerie na Karlově náměstí, Praha (1966)
Krajský projektový ústav, Praha (1964)
Zastoupení ve sbírkách:
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Centre Georges Pompidou, Paříž, Galerie Benedikta Rejta, Louny,
Galerie hlavního města Prahy, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora,
Galerie umění Karlovy Vary, Moravská galerie v Brně, Museum Bochum, Museum Folkwang, Essen, Muzeum umění
Olomouc, Národní galerie v Praze, Oblastní galerie v Liberci, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích,
Galerie výtvarného umění v Chebu

80

81

60. léta

Konstruktivní tendence
1966
Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Jiří Kolář, Hugo Demartini

Klub konkrétistů
1967–1971
Dalibor Chatrný, Radoslav Kratina

V 60. letech byl na českém území geometrický racionální proud v umění dominantně reprezentován skupinou
Křižovatka. V roce 1968 ovšem vzniká nové uskupení, které částečně přebírá její některé prvky a částečně směřuje
k novým projevům. Tím uskupením je Klub konkretistů. Skupina vznikla kolem teoretika Arséna Pohrybného, který zformuloval její program. Pojmem konkretismus odkazoval k holandskému avantgardnímu výtvarníkovi Theovi van Doesburg
a k jeho mladšímu švýcarskému kolegovi Maxu Billovi. Oba umělci odmítali termín abstraktní, místo toho používali slovo
konkrétno, které rozlišovali na přírodní (od nějž každé zobrazení více či méně abstrahuje) a umělé (malířské), jež konkretizuje ideje čistými výtvarnými prostředky. Pro skupinu byl zásadní právě takovýto tzv. konkrét, který chápali jako nově
stvořený „předmět estetické fascinace“. Předmět, který nenese žádnou významovou složku, ale sám o sobě je jakousi
pozitivní parafrází druhé přírody, tedy technické civilizace, vytvořené člověkem. Tento pozitivní vztah k druhé přírodě
a víru v její budoucnost Klub konkrétistů sdílí se skupinou Křižovatka, stejně jako svou příslušnost k širšímu západnímu
hnutí tzv. nových tendencí.
Klub konkretistů byl založen Arsénem Pohribným, Jiřím Hilmarem, Tomášem Rajlichem a Radkem Kratinou, ke kterým
se brzy přidalo velké množství členů po celé zemi, mezi nimi například Eduard Ovčáček nebo Jiří Valoch. V jejich díle
se mísily prvky neokonstruktivismu, op-artu, kinetismu i světelných instalací. Nezřídka se pouštěli do proměn samotného
prostoru, v rámci kterého mohl divák do mnohých exponátů sám zasahovat a ovlivňovat tak jejich podobu. Tato interaktivita, chápaná dobově značně provokativně, byla pro klub rovněž příznačná. V letech 1968 a 1969, než byla jejich
aktivita utlumena nastupující normalizací, se jim podařilo vyvinout výraznou výstavní činnost, která počítala i s významnými zahraničními hosty. Dobový návštěvník se na jejich přehlídkách mohl seznámit s takovými osobnostmi, jako byla
třeba Bridget Riley, Jesus-Raphael Soto nebo Francois Morellet. Výstavy proběhly v Praze ve Špálově galerii, v Jihlavě,
v Ústí nad Labem, v Karlových Varech, v Brně, v Bratislavě v Olomouci nebo v rakouském Alpbachu. Účastnili se i proslulé přehlídky Nové tendence v Záhřebu, nebo Salonu d’Asniers. V následujících letech se klubu, díky exulantům, podařilo uskutečnit ještě několik skromnějších zahraničních výstav, postupně ale podléhal vnitřním sporům i tlakům zvenčí
a v roce 1972 skupina nakonec zanikla.
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Grygar Milan
(1926)

Zvukoplastický obraz
1981
akryl, plátno
150 × 150 cm
sign. na rubu na blindrámu Milan Grygar 1981
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina
dílo bylo mnohokrát vystavováno a reprodukováno ve výstavních katalozích
650 000 Kč
850 000 – 1 000 000 Kč

provenience:
význačná středoevropská sbírka konstruktivního umění
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Milan Grygar patří jednoznačně mezi výjimečné autory
a to nejen na naší, ale i na mezinárodní výtvarné scéně.
K uměleckému významu jeho tvorby, a to skutečně světovému, přispělo především nevšední spojení vizuálního
projevu s akustickým. Často se zvuková složka stává nedílnou součástí díla, kdy reprodukce původního magnetofonového záznamu přispívá k ucelenému dojmu z kreseb
a umožňuje divákovi nepřímou účast na jejich vzniku.
Byly to právě akustické kresby, kterými se Milan Grygar
zařadil k mezinárodní skupině avantgardních umělců,
a již od šedesátých let se zúčastňuje důležitých výstav
po celém světě. Přestože ho u nás, i přes logickou nechuť
socialistických cenzorů, nebylo možno přehlížet, dostávalo se jeho tvorbě v zahraničí většího uznání než doma
a tento zvláštní trend do jisté míry trvá až doposud. Nelze
s určitostí říci, zda je to způsobeno naší lokální tendencí
k lyrické estetice a tedy logickým odmítáním všeho co se
její snadněji pochopitelné líbivosti vzdaluje a má navíc
„nepochopitelný úspěch v cizině”, anebo zda zahraniční
publikum a kritici mají větší schopnost se nad obdobně
radikální a přínosnou tvorbou zamyslet. Na každý pád
je dílo Milana Grygara pro reputaci našeho výtvarného
umění extrémně důležité.
První akustické kresby, kdy paralelní zvukový projev
nástroje (dřívka, hřebenu, či jiného tvarovaného kovu
namočeného v tuši) umělce vznikem díla částečně vedl
pochází z počátku šedesátých let. O deset let později překvapuje autor neméně převratnou etapou rýsovaných
kreseb, které nazývá zvukoplastické a lineární partitury.
Zvukoplastické kresby byly vždy čtvercové rastry, ve kterých umělec narušením pravidelnosti, změnou barvy,
či prázdným prostorem evokuje jistou vibraci, tedy opět
zvuk. Lineární partitury pak představovaly průběhy tónů
horizontálními linkami.
Počátkem osmdesátých let začíná Milan Grygar opět
malovat obrazy a jako témata si zvolil několik vybraných
kompozic vycházejících ze zvukoplastických kreseb, lineárních a prostorových partitur. Nabízený obraz z tohoto
období patří kvalitou jednoznačně mezi nejlepší zvukoplastické obrazy. Vzájemný kontrast prázdna a červeně
provedeného rastru v dolní části díla oproti mocné převaze zbytku precizní sítě je naprosto výmluvný. Kromě
zmíněné umělecké kvality není možno opominout velmi
vysoký faktor sběratelské hodnoty, protože lineárních partitur jako obrazů vzniklo opravdu velmi málo a zvukoplastických maleb pak ještě méně. Většina z těch několika
namalovaných obrazů se nalézá v prestižních institučních
sbírkách, obdobně kvalitní díla jsou v současnosti již
nedostupná a na trhu tedy vůbec neexistují.
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Kolíbal Stanislav
(1926)

Černý reliéf
2010
asambláž, dřevo, tmel
142 × 146,5 cm
sign. nezjištěna
na rubu štítek s popisem, štítek: Vystaveno Galerie Moderna, 26. 2. – 29. 3. 2015
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
200 000 Kč
300 000 – 400 000 Kč

Stanislav Kolíbal bezpochyby patří k nejvýznamnějším českým umělcům druhé poloviny 20. století, jehož význam
přesahuje lokální kontext. Jeho díla jsou zastoupena v nejprestižnějších světových sbírkách, ať už se jedná o sbírky MoMA, Metropolitního muzea nebo Guggenheimova muzea v New Yorku, nebo o sbírky Centre Pompidou
v Paříži. Jeho nejznámější práce jsou spojené s 60. léty, kdy působil jako jedna z vedoucích osobností slavné
skupiny UB 12. Narodil se v Orlové na Těšínsku, dobu okupace prožil v Ostravě a po válce nastupuje na VŠUP.
Nestuduje ovšem v sochařském ateliéru Josefa Wagnera, který vychová celou generaci významných sochařů
(Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Zdeněk Palcr, Věra Janoušková, Miloslav Chlupáč a další), ale v ateliéru ilustrace Antonína Strnadela. Přesto ho Wagner v rané tvorbě nejspíš ovlivnil. Důležitým počinem, který nasměroval
Kolíbala k sochařské dráze, byla nepochybně jeho instalace na řece Bečvě z roku 1948, do které umístil jakési
figurální stély z říčních kamenů. Práce s nalezeným přírodním materiálem se zde kombinuje s prvními vlivy Josefa
Wagnera.
V průběhu 50. let Kolíbal několikrát řeší téma oblé ženské postavy či její fragmenty v nezvyklých vratkých polohách. Téma rovnováhy se pak pro autora stane zásadním v průběhu 60. let, kdy dospívá k elementární geometrické formě. Jistá formální reflexe amerického minimalistického umění je ovšem kombinována s místními
prvky literárnosti a metaforičnosti, která s takto orientovanou západní tvorbou není příliš slučitelná. Tento lokálně
zabarvený minimalismus se pro Kolíbalovu tvorbu stane ikonický, zejména v podobě takových prací, jako je
Labil z roku 1964 nebo Pád z roku 1967. V tomto roce se účastní skupinové výstavy Sculpture from twenty nations v Guggenheimově muzeu v New Yorku i Mezinárodní výstavy Expo 67 v Montrealu, na stejné přehlídce je
zastoupen i o tři roky později Tokiu. V průběhu 70. let nemohl Kolíbal vystavovat, stáhl se proto do prostředí svého
ateliéru, kde rozvíjí formu instalace. Objevují se u něj nové materiály, překližka, plech, sklo, provázky a nitě, které
často nahrazují kreslenou linii. Kolíbal si v těchto dílech pohrává s optickou iluzí, smyslovými klamy a vytváří tak
zcela nově orientované rafinované geometrické kompozice. Po roce 1985 ještě více přimyká k formalismu geometrické skladebnosti a vytváří velké množství reliéfů a série tzv. Staveb, které mají odrážet především strukturu
a harmonický řád. K těmto řadám se autor vrací po roce 2000 v nových sériích Černých, Bílých a Šedých reliéfů.
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Kolář Jiří
(1914–2002)

Něco jako zápas Jakuba s andělem
1984
koláž, deska, plexibox
100 × 70 cm
sign. na rubu Jiří Kolář 84
na rubu popis autorem, dva štítky s názvem díla, etiketa Galerie Lelong
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina
250 000 Kč
300 000 – 350 000 Kč

Charakteristickými metodami jsou pro Jiřího Koláře novátorské koláže –
roláž (proužky či čtverečky rozstříhané fotografie umisťovány za sebe), proláž (prolínání motivů), chiasmáž (obraz z malých výstřižků nebo třeba známek), muchláž (zmačkání a opětovné narovnání papíru) nebo antikoláž.
Kolážové techniky tvoří jádro Kolářovy výtvarné kariéry. Pracoval s nožem
a lepidlem, barvy nahrazoval novinovými nebo plakátovými výstřižky.
Materiál dostával mimo jiné od Bohumila Hrabala, který tehdy pracoval ve
sběrně papíru.
„Život na nás nanáší nové a nové vrstvy neviditelného papíru. Pro jednu
vrstvu zapomínáme na druhou. A když se nám podaří některou odchlípnout nebo dokonce odtrhnout, jsme překvapeni, co všechno v nás vězí. Co
všechno v sobě nosíme, co neodnesl čas. A co je schopno nového probuzení, zmrtvýchvstání. Třeba jenom prst, tady chomáč vlasů, tady bradavka,
tady nápis, tady nočník, tady kus úsměvu, tady křídlo atd. Tady, co bylo naše
a zde ukradené, zde skutečné a tady sen.“
Jiří Kolář
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Ovčáček Eduard
(1933)

Čísla
1965
dřevěný propalovaný reliéf, asambláž, kresba
65 × 45 cm
sign. na rubu E. Ovčáček 65
na rubu popis díla autorem
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
100 000 Kč
150 000 – 200 000 Kč

Vystaveno:
Eduard Ovčáček, Znovu a jinak, Topičův klub Topičova salonu, Praha (2013)
Práce z 60.–80. let, Brno Gallery CZ (2013–14)

Mnohostranný umělec, pedagog a kurátor výstav Eduard Ovčáček patří
ke generaci umělců, kteří v 60. letech 20. století navazovali zpřetrhané
souvislosti s předválečným uměním a inovativním způsobem rozvíjejí odkaz
moderny. Jeho tvorba zahrnuje široké pole výtvarných přístupů – grafiku,
propalované koláže, malbu, plastiku, konkrétní a vizuální poezii, fotografii,
fotografiku, umění akce a instalace. Na jedné straně ji utváří výtvarná
a básnická reflexe písma a znaků, a na straně druhé tematizace lidské
figury. V polychromovaném dřevěném reliéfu Čísla z roku 1965 se umělec
zaměřil na obsahové a vizuální možnosti grafémů organizovaných do lyricky působící kompozice. Zároveň využil surový přístup propalování dřevěné
desky, který souvisí s dobovým proudem informelu a s ním spjatou existencionální orientací díla. Jak zmiňuje Ludvík Ševeček: „ Ovčáčkovi nikdy nešlo
a nejde pouze o práci s vizuálními hodnotami písma, číslic či jiných tradičních kulturních znaků, ale také, a to především, o jejich duchovní tematizaci. Nejenom o výtvarnou hru s nimi, ale o vyjádření jejich vnitřní spjatosti
s existencí člověka. O znaky jako o nezbytné, dobu svého vzniku přesahující
symboly lidské komunikace“.
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Studium:
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, ateliér Petera Matejky (1957–1963)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Antonína Kybala (1962 roční stáž)
Pedagogická činnost:
Olomoucká univerzita (1963–1968)
V roce 1991 spoluzaložil Fakultu umění při Ostravské univerzitě, kde vedl Ateliér volné grafiky
Ocenění:
Cena za grafiku, Mezinárodní výstava Złote grono, Zielona Góra (1965)
Čestné uznání za grafiku, I. Bienále výzkumy grafiky, Jihlava (1968)
Grand Prix hlavního města Prahy, I. Mezinárodní trienále grafiky INTER-KONTAKT-GRAFIK 1995, Praha – Kraków (1995)
Cena České spořitelny, Bienále české grafiky, GVU Ostrava (1996)
Grafika roku, Čestné uznání v kategorii A, Praha (2000, 2004)
Grafika roku, Čestné uznání v kategorii A, Praha
Christmas 2007 – AR, Bratislava (2007)
Cena města Ostravy 2008 (2008)
Samostatné výstavy (výběr):
Výtvarné dílo 1961–1966, Dům umění v Ostravě, Galerie na Karlově náměstí, Praha, Forum Stadtpark, Graz (1966)
Galerie výtvarného umění v Ostravě; Kleine Graphik Galerie, Brémy (1967)
Obrazy – plastiky – grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (1970)
Koláže / ruční papíry, VŠV, Brno, MG Čs. spisovatele, Praha (1983–84)
Kresby ohněm / znaky, Galerie Nová síň, Praha (1992)
Rotace, Dům umění v Opavě (1999)
Výběr z díla, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha (2000)
Výběr 1959 až 2005, Oblastní galerie v Liberci (2005)
Elementární estetika, Galerie Aspekt, Brno (2005)
Grafiky a asambláže 60. let ze sbírek GVUO, Dům umění, Ostrava (2007)
Peripetie písma & znaků, Galerie Smečky, Praha (2007)
Metamorfózy E. O., Turčianska galéria, Martin (2008)
Komunikace písmem & obrazem, Muzeum umění Olomouc (2009)
Letterstory, Maison Pierre Werner, Lucemburk (2009)
Poslední dekáda, Muzeum města Blanska (2012)
Ve zkratce, Museum Kampa, Praha (2012)
Premeny médií 1960–2012, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín (2012)
Znovu a jinak, Topičův klub Topičova salonu, Praha (2013)
Ve zkratce II, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (2013–14)
Práce z 60.–80. let, Brno Gallery Cz (2013–14)
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Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Museum Modern Art, Hünfeld (Německo), Středočeská
galerie výtvarného umění v Kutné Hoře, Slovenská národná galéria v Bratislave (Slovenská republika), Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě, Ministerstvo kultury ČR, Národní muzeum v Krakově (Polsko), Národní muzeum ve Varšavě (Polsko),
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum umění Olomouc,
Galeria umenia v Nových Zámkoch (Slovenská republika), Galéria mesta Bratislavy (Slovenská republika), Musée
Felicien Rops, Namur (Belgie), Le Musée du Petit Format, Nismes (Belgie), Kassákovo muzeum, Budapešť (Maďarsko),
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hamburger Kunstsammlungen, Berlín (Německo), Albertina, Wien (Rakousko),
Museum Bochum (Německo), Museum Koszalin (Polsko), Turčianská galerie, Martin (Slovenská republika), Galerie
výtvarného umění v Roudnici nad Labem, Nationalgalerie Berlin (Německo), Denver Art Museum (USA), Moravská
galerie v Brně, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie moderního umění v Hradci Králové a soukromé sbírky doma
a v zahraničí
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Novosad Karel
(1944–2008)

Geometrická kompozice
1976
akryl, karton
58 × 58 cm
sign. PD Novosad 76
35 000 Kč
50 000 – 80 000 Kč

Grafik a malíř Karel Novosad patří k nejméně zpracovaným představitelům českých konstruktivních tendencí. V roce 1968 emigroval, usadil se
v Hamburku, kde žil a tvořil až do konce života. Svoji hamburskou etapu
zahájil studiem na tamní Akademii výtvarných umění, v ateliéru významného představitele konkrétního umění a op-artu Almira Mavigniera, jehož školení Novosada utvrdilo v tvůrčím programu konstruktivního myšlení. Obraz
z roku 1971 patří do nejranější fáze Novosadova konstruktivismu a představuje polohu krajně minimalizovaného tvarosloví a zcela radikálního kompozičního řešení. V 90. letech nastal v umělcově uvažování zásadní formální
obrat, který jej přivedl k nečekanému zájmu o figurální malbu.
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Karel Novosad přijel do Německa jako mladý autor a na svoje pražská studia umění a grafiky hned navázal na akademii v Hamburku u profesora Amira Mavigniera. Překvapivě brzy se zde etabloval a již v prvních letech emigrace začíná
vystavovat své geometrické obrazy.
Pracoval převážně s typicky jemnými a přesnými linkami, ze kterých vytváří futuristicky působící shluky geometrických
obrazců. Jeho práce vždy vynikají nápaditostí a unikátní výtvarnou řečí. Přestože umělec vytvořil pro potřeby trhu i řadu
obrazů provedených akrylem na plátně, nejvýmluvněji působí jeho práce na papíře, kde precizní jemnost dokonalých
linek nejlépe vyniká. Autor prožil v první polovině sedmdesátých let nebývalý úspěch, vystavoval svá díla po boku již
tehdy etablovaných autorů a jeho díla jsou v prestižních sbírkách konkrétního umění, jakými jsou například Museum
konkreter Kunst Inngolstadt, či Sammlung konkreter Kunst Peter Ruppert ve Würzburgu. Nabízená geometrická kompozice je dokonalým dokladem umělcových schopností a kromě skvěle provedeného obsahu je zajímavá i svými nezvykle
velkými rozměry, protože Novosad většinu svých kreseb vytvořil na formátu 50 × 50cm.

Studium:
Akademie výtvarných umění v Hamburku, ateliér Almira Mavigniera (1968–1974)
Výstavy (výběr)
Galerie mladých, Praha (1967)
Bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (1968)
Mezi tradicí a experimentem, Muzeum umění Olomouc (1997)
…. A co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985–1998, Muzeum umění Olomouc (1999)
Geometrie, Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha (2008)
Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha (2011)
Hamburger Kunsthalle, společně s Adamem Jankowskim, Německo (1972)
Galerie Teufel + Koblenz, Kolín nad Rýnem, Německo
Leopold Hoesch Muzeum, Düren, Německo
Galerie Wilbrand, Kolín nad Rýnem, Německo (70. léta)
Galerie Schnabel, Hamburg, Německo
Zastoupení ve sbírkách:
Muzeum umění Olomouc, Museum für konkrete Kunst Ingolstadt (Německo), Museum Kulturspeicher Würzburg
(Německo), soukromé sbírky v České republice a v zahraničí
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Hilmar Jiří
(1937)

Caput mortum
1969
optický reliéf, papír, karton, plexibox
41 × 41 × 6 cm
sign. na rubu na autorském štítku Hilmar Jiří
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
70 000 Kč
85 000 – 100 000 Kč

reprodukováno:
monografie – katalog výstavy Jiří Hilmar – Adagio, Muzeum Kampa –
Nadace Jana a Medy Mládkových, 14. 2. – 17. 5. 2015, str. 33

Jiří Hilmar patří mezi evropsky uznávané představitele konkrétního umění,
který je v českém prostředí znám především jako jeden ze zakladatelů
Klubu konkrétistů. Osou jeho práce je téma prostoru, který vnímá nejen jako
třídimenzionální vymezení, ale především jako prostředí, jehož historické
a společenské aspekty jsou formovány člověkem. V době založení Klubu
konkrétistů v roce 1967 se soustředil na téma pohybu, reálného i optického,
který sledoval v kinetických objektech a optických papírových reliéfech.
Vedle mechanických „strojků“ zaměřených čistě na možnosti strojového
pohybu existovaly i objekty pracující se světelným zdrojem, které po uvedení do chodu utvářely efekty proměňujících se stínů. Na optických jevech
jsou založeny taktéž zmíněné papírové reliéfy. Vytvořeny jsou z prolamovaného a prořezávaného papíru, který vytváří na první pohled pravidelnou
strukturu. Pro jejich „čtení“ umělec od počátku počítal s aktivní účastí pozorovatele, který kolem díla prochází. Kinetika objektů-strojků zde byla nahrazena reálným pohybem diváka a vizuálními ději vznikajícími v ploše díla.
Předkládaný reliéf Caput mortum z roku 1969 patří k nejstarším Hilmarovým
optickým reliéfům. Umělec v něm dosáhl maximální jednoduchosti struktury, která je založena na pravidelném střídání horizontálních a vertikálních
papírových „buněk“ s kruhovými průřezy.
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sýkora zdeněk
(1920–2011)

Linie 85
1991
olej, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Sýkora
1 800 000 Kč
2 200 000 – 2 800 000 Kč

Provinience:
Private collection Frans Molenaar

reprodukováno:
Zdenek Sýkora: Galerie Heinz Teufel, Amsterdam: Art Affairs, 1991, p. 67

Zdeněk Sýkora je malíř, jehož projev je natolik nezaměnitelný, že k němu v Čechách nenajdeme paralelu. Sýkora
se vymyká. Možná i proto se dostalo jeho dílu v zahraničí mnohem většího uznání než doma. Je klíčovou osobností konstruktivního umění a průkopníkem computerového umění v mezinárodním měřítku.
„Na strukturách mě začala štvát ta jejich pravidelnost… a začal jsem zkoušet linie. Otázkou ale bylo, co vlastně
s nimi udělat. Tehdy mě napadlo, že by se mohly pohybovat a že by ten pohyb mohl být náhodný. Vznikaly obrazy, v kterých já sám cítím volnost, svobodu, kosmos, vesmír. U linií už počítač nic nehledá, pouze mi dělá řady
náhodných čísel, které já sázím do svého systému. Takže teprve u linií nastoupila náhoda, u struktur se s náhodností vůbec nepracovalo – a to zvlášť zdůrazňuji, protože se pořád dokola od nějakého „uměnovědce” opisuje,
jak byla náhoda důležitá i u struktur!
Barvy jsou očíslované a konkrétní barva pro určitou linii je vybrána na základě náhodných čísel – někdy je to
jedna barva, jindy kombinace dvou až šesti barev, někdy taky kombinace černé a nějaké náhodně vybrané
barvy ze škály. Takže všechno je jedna velká zakonzervovaná náhoda, soustava náhod. Člověk jenom stanoví
možnosti. A co se děje potom, tím se nechám unášet, to respektuju.”
Zdeněk Sýkora – Rozhovory, str. 241, vydala gallery 2009
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Hilmar Jiří
(1937)

Bez názvu
1972
papírový reliéf, tempera, plexi box
100 × 100 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 72
přiložen certifikát s autorovým potvrzením pravosti díla
320 000 Kč
450 000 – 500 000 Kč

provenience:
provenience: soukromá sbírka ČR

vystaveno:
Brno Gallery CZ, 2012–2013
na výstavě v Museum Kampa v Praze 2015, Jiří Hilmar ADAGIO – práce
z 60-tých – 80-tých let

reprodukováno:
celostránkově reprodukováno ve výstavním katalogu str. 50. Vydalo
Museum Kampa 2015

Jiří Hilmar v roce 1967 společně s Tomášem Rajlichem, Radkem Kratinou, Miroslavem Vystrčilem a teoretikem
Arsénem Pohribným založil Klub Konkrétistů, jeho práce byla ukotvena v oblasti kinetických objektů a zejména
optických papírových reliéfů. V nich uplatňoval princip serielního řazení a striktně pravoúhlého řádu. V roce 1969
však v důsledku nové politické situace odešel ze země, aby svůj výtvarný názor rozvíjel v emigraci – nejdříve ve
Frankfurtu a v Mnichově a od roku 1974 v Gelsenkirchenu v uměleckém sídlišti Die Künstlersiedlung Halfmannshof.
Pokračoval v tvorbě optických reliéfů, pro jejichž „čtení” počítal s aktivní účastí diváka. V průběhu 70. let začal Jiří
Hilmar kromě papíru a kartonu uplatňovat i další materiály, jako jsou šňůry, látky a dřevo, přičemž využíval jejich
významových kvalit.
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Ovčáček Eduard
(1933)

Kruh informací
1966
novinová matrice, koláž, asambláž, barva, sololit
49,5 × 49,5 cm
sign. na rubu Eduard Ovčáček 1966
na rubu popis autorem
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
60 000 Kč
80 000 – 100 000 Kč

Výtvarné počátky Eduarda Ovčáčka spadají do poloviny 50. let, kdy
docházelo k nejtvrdší ideologizaci československé kultury. V následném
období pozvolného uvolňování politické situace, tedy v první polovině 60.
let, se začala formovat Ovčáčkova lettristická tvorba rozvíjená paralelně
s vizuální poezií. Primárním nositelem výtvarného sdělení se staly grafémy
(písmena, znaky, číslice, interpunKční znaménka), které umělec vypaloval
do povrchu dřevěných desek, objektů, papírových listů nebo vtlačoval jako
reliéfní otisk do vrstvy vlastnoručně vyrobené papíroviny. Kruh informací
z roku 1966 patří mezi první výrazné příklady Ocvčáčkova lettristického
umění, k jejichž vzniku umělec použil matrici pro tisk tehdejších novin. Svůj
typický zájem o inovativní výtvarné přístupy zde propojil s reflexí politicko-společenského kontextu, kdy zvolil matrici s obsahově příznačnými hesly,
nápisy a texty.
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Tikal Václav
(1906–1965)

Nenahraditelný element
1964
olej, tempera, lepenka
46 × 32 cm
sign. PD Tikal 64
na rubu název autorem
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina
75 000 Kč
120 000 – 150 000 Kč

Od roku 1962 se Václav Tikal nechal znovu zlákat příkladem abstraktní malby, a to několika obrazy z cyklu Transformace (Vklínění, Vřazení,
Včlenění a pronikání, 1962) a ve velmi osobité reakci se pokusil i o novou
figuraci poněkud kontroverzním obrazem Zamilovaný Herakles (1962), ale
vzápětí se opět vrátil k linii původní, která jej upoutala natolik, že později
navázal i několika obrazy solitérními (např. Zpívající les, Spojení nebo Lyrické
konstrukce, 1963, Nenahraditelný element, 1964).
V diskuzi malířů v časopise Květen Tikal vyjádřil názor, že není chybou umělce, není-li jeho vztah k realitě vždy jednostranně optimistický, jak se žádá,
neboť ani skutečnost není jednostranně pozitivní a „…zůstává stále o míle
vzadu za našimi touhami a sny…”
Má proto zcela pravdu František Šmejkal, dovádí-li závěrečné období
Tikalovy malby …k onomu Bretonovu cílovému bodu, „kde život a smrt,
skutečné i pomyslné, sdělitelné i nesdělitelné, nahoře a dole nemohou být
vnímány jako protiklady”…
Samostatně vystavoval v r. 1945 ve Fantových závodech v Praze, v r. 1958
v Galerii Čs. spisovatele v Praze, v r. 1965 v Klubu přátel výtvarného umění
v Ústí nad Orlicí a v Krajské galerii v Hradci Králové. Posmrtná výstava
byla uspořádána v r. 1966 v brněnském Domě pánů z Kunštátu a v r. 1967
v Mánesu v Praze. Účastnil se mnoha domácích i zahraničních výstav českého surrealismu.
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Kyncl František
(1934–2011)

Barevná kompozice
1980
akryl, plátno
334 × 82 cm
sign. na rubu F. Kyncl dezember 1980
pravost potvrdila: PhDr. Ilona Víchová, kurátor
výstavy
85 000 Kč
150 000 – 200 000 Kč

František Kyncl patří mezi nejvýznamnější představitele
konstruktivismu. Pocházel z Pardubic, kde v roce 1960
založil Skupinu mladých a v roce 1966 vydal manifest
absolutní tvorby. Stál také u zrodu pardubických sochařských sympozií Artchemo. Po okupaci jako mnozí další
umělci odešel do emigrace, kde od roku 1969 pokračoval
ve studiu na Akademii umění v Düsseldorfu. Zde od roku
1974 vydával umělecký časopis Schwarz auf Weiss (Černé
na bílém), který informoval evropskou kulturní veřejnost
o situaci výtvarného umění v Československu a zároveň
jednotlivé umělce uváděl do kontextu evropské tvorby.
V Německu Kyncl rozvíjel své nezaměnitelné geometrické
struktury – takzvané monostruktury, které zůstávaly v centru
jeho tvorby po celý život. Vedle těchto organicky se rozrůstající trojrozměrných objektů, z nichž následně snímal velké
série frotáží, se zaujetím konfrontoval kresebný a malířský
záznam s akustickými efekty a vytvářel tzv. fonetické struktury. Příkladem je Barevná kompozice, která vznikla v roce
1980 právě jako barevný „zápis“ hudby. Tóny a rytmus umělec přenášel do barevných doteků, úderů a tahů, zanechávaných na pásech papíru či plátna, který odvíjel ze svého
speciálního vynálezu – pohyblivého bubnu.
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Grygar Milan
(1926)

Karty
kombinovaná technika, koláž, fix, karton
39,5 × 27,5 cm
sign. PD Milan Grygar
na rubu potvrzení pravosti autorem: autorství Grygar 2015 7/8
170 000 Kč
200 000 – 220 000 Kč

Během třiceti let Milan Grygar prošel několika tvůrčími fázemi, z nichž každá
představuje relativně uzavřenou, cyklickou řadu děl. Logika této cesty je
dána postupnou aktualizací jednotlivých aspektů vzájemných vztahů mezi
zmíněnými uměleckými systémy.
V šedesátých a na začátku sedmdesátých let se zaměřil na to, jakým
způsobem se grafický projev spojuje se zvukovým (hudebním) výrazem.
V tzv. akustických kresbách šlo o přímé, kauzální spojení těchto znakových
systémů, později v partiturách pak o prozkoumání nepřímých ikonických
a symbolických vztahů.
Na začátku sedmdesátých let dochází v tvorbě Milana Grygara k obratu.
Smysl této změny lze vyjádřit takto: zatímco v šedesátých letech v jeho
výtvarných a hudebních akcích významnou úlohu hrála náhoda, pak
v nových, lineárních partiturách a černých obrazech do popředí vystupují
struktury sestavené z elementárních geometrických prvků - z linií, přímek
a křivek, z monochromních ploch a z různých dvoj- i trojrozměrných útvarů.
Mojmír Grygar
Dílo Milana Grygara je v českém umění ojedinělé a celosvětově uznávané.
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Šimotová Adriena
(1926–2014)

Bez názvu
1996
akryl, karton
140 × 70
sign. DU Adriena Šimotová 96
360 000 Kč
400 000 – 450 000 Kč

Autorčina pozornost, soustředěná na intimnost doteku spjatého s reflexí
vlastního těla a toho, k čemu tělo odkazuje, se postupně stále více proměňovala v mnohem obecněji uplatnitelný a dále zhodnotitelný princip,
dovolující zviditelnit nesmírně bohatě diferencovanou a nesmírně subtilní,
ale v úhrnu bezpochyby již komorní jedinečnost každého doteku přesahující celek.
Možná je právě to, „co tělo vyzařuje“, co se zde vyjevuje… stále méně konkrétní podoba a stále více něco, co přesahuje a co lze zviditelnit právě
přítomností barvy. Prostředkem komunikace se stává barevný dotyk, ovšem
už různě morfologicky modifikovaný. Autonomie záznamu těla se propojuje
s transcendencí zobrazovaného, které přestává být zpodobením. Je to jen
čisté schéma lidské postavy subtilních doteků, které nás vede k odlišnému
vnímání postavy a těla.
Šimotová vyhledává a akcentuje autenticitu a jedinečnost poselství člověka, ale také naléhavost a schopnost verifikovat něco podstatného pro
lidské bytí.
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Jetelová Magdalena
(1946)

Obraz
záznam kouřem, plátno
170 × 250 cm
sign. na rubu Magdalena Jetelová
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
450 000 Kč
600 000 – 800 000 Kč

Magdalena Jetelová patří k nejrespektovanějším českým umělkyním žijícím
v zahraničí. V roce 1985 odešla do Německa, kde od roku 1990 působila
jako profesorka na Státní umělecké akademii v Düsseldorfu a od roku
2004 je pedagogicky činná na Akademii výtvarných umění v Mnichově.
Do vývoje české výtvarné scény se zapsala v 70. letech svými dřevěnými
objekty a sádrovými plastikami, po nichž v 1. polovině 80. let následoval
cyklus velmi známých „židlí" a „schodů.” Téměř od počátků můžeme v její
tvorbě sledovat silnou konceptuální orientaci a zájem o práci s konkrétními
místy, jejich historií, příběhem a pamětí, kam patří stále monumentálnější
landartové práce. Dnes k nim využívá laserové světlo a nejmodernější
technologie, v počátcích zejména kouř ohně a dýmovnici. Legendárním
příkladem je politicky zaměřená realizace Značení kouřem v Šárce z roku
1984, kdy se z červené dýmovnice "četla" mapa Československa. Se signálním kouřem autorka pracuje i v následných desetiletích, kdy rudým tónem
odkazuje ke kontextu doby minulé a z ní plynoucího nebezpečí. Současné
kouřové realizace Magdaleny Jetelové vznikají jednak v rámci projektů ve
veřejném prostoru, kam patří akce Stalin na Festivalu současného umění
TINA B. v Praze, ale také formou komorních záznamů na podkladové ploše,
k nimž náleží právě „kouřová malba“ na plátně.
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Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece
1987
Michael Rittstein, Jiří Sopko, Kurt Gebauer, Jiří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Václav Bláha
Ivan Kafka

Impuls ke vzniku volného sdružení 12/15, Pozdě ale přece dalo veřejné vystoupení skupiny Tvrdohlaví a z toho plynoucí
zjištění, že v období pozdní normalizace nic nebrání možnosti zakládat výtvarné spolky. Už název této skupiny ovšem
ukazoval jistou nespokojenost se skutečností, že za novou pozici českého výtvarného umění musela jako první promluvit
teprve nejmladší generace. 12/15 bylo sdružením několika výtvarníků generace střední, které víc než umělecký program pojila chuť po přátelském a tvůrčím kontaktu se svými kolegy i možnost pořádat společné výstavy. Václav Bláha,
Vladimír Novák, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Ivan Kafka, Ivan Ouhel, Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Jaroslav Dvořák i Jiří
Načeradský a Jiří Sopko (kteří se připojili později) tak v neposlední řadě vytvořili alternativní základnu vůči monopolnímu
působení Svazu českých výtvarných umělců a připojili se tak k opozičnímu gestu Tvrdohlavých. Generační rozdíl byl
ovšem znatelný. Zatímco skupiny mladších umělců (Tvrdohlaví, Pondělí) vstoupily přirozeně do prostoru postmoderního
umění, 12/15 byli stále zatíženi uměleckými zkušenostmi z období normalizace sedmdesátých a první poloviny osmdesátých let a na nové podměty reagovali s jistým zpožděním. Zůstávala pro ně zásadní obsahovost a projekce vlastní
subjektivity do díla jako dědictví jejich často existenciálně laděné tvorby 70. let, kterou se vyrovnávaly s tísní této doby.
Skupina 12/15 uspořádala celkem sedm samostatných výstav. První přehlídka s názvem Pozdě, ale přece proběhla
v Kolodějích u Prahy v prostoru zámecké jízdárny a stala se určitou senzací s velkým dobovým ohlasem. Druhá výstava
s názvem Jeden starší-jeden mladší se uskutečnila v Lidovém domě v pražských Vysočanech a tematizovala hledání
vlastní pozice a generační bilancování, při kterém měl každý z umělců navrhnout jedno jméno staršího a jedno jméno
mladšího výtvarníka, jenž je pro něj nějakým způsobem zásadní. Později následovaly, vedle domácích projektů, i výstavy v Německu, ve Finsku a v Rakousku, kterými skupina neustále potvrzovala svou vedoucí úlohu v rámci generace.
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Dlouhý Bedřich
(1932)

Lehké nachlazení
1982
olej, plátno
120 × 145 cm
sign. na rubu na blindrámu Dlouhý 1982
na rubu na blindrámu popis autorem
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina
dle vyjádření majitele obraz visel v kanceláři prezidenta Václava Havla
obraz na titulní straně autorského alba skladatele Petra Hapky a textaře
Michala Horáčka s názvem Mohlo by tu být i líp (vydáno 2001)
650 000 Kč
800 000 – 1 000 000 Kč

VYSTAVENO:
Bedřich Dlouhý: Lehké nachlazení – Krajkář – Vermeer, 3 obrazy z 80. let,
Galerie na Jánském Vršku, Praha, 2. 4. – 26. 4. 1998

Když maluje, kreslí nebo tvoří složité asambláže, potřebuje naprostou koncentraci. Kombinuje nové výrazové prostředky a klasické postupy, nikomu
se nepodbízí, spoléhá jen na vlastní instinkt. Jeho objekty i obrazy vznikají
většinou velmi dlouho a k mnohým námětůma – nedořečeným – se časem
vrací.
Malíř, jak je pro něj typické, pracuje s napětím mezi touhou a ideálem na
jedné straně, a úzkostí, až pocitem ohrožení na straně druhé, jako třeba
v obrazech Zlá věc nebo Touha po pořádku. Jindy, například v obraze
Nasávání, pracuje s destruovanými částmi nepotřebných věcí, které jako
by zavalovaly to podstatné v naší existenci.
Díla Bedřicha Dlouhého vlastní nejen Národní galerie v Praze a veškeré
regionální státní sbírky. Ve svých sbírkách je mají tak prestižní veřejné i soukromé instituce, jako například Centre Pompidou v Paříži, Gallery A. Schwarz
v Milánu nebo Galerie Sonnering v Münsteru. V aukcích se díla Bedřicha
Dlouhého objevují poměrně vzácně.
122

post-war & contemporary ART

123

Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece

40

post-war & contemporary ART

Gebauer Kurt
(1941)

Plavkyně II
1981
plastika, laminát
182 × 75 × 20 cm
sign. na chodidle autorskou signaturou: Kugeba 1981
odlitek této sochy do laminátu se nachází ve sbírkách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
250 000 Kč
300 000 – 400 000 Kč

provenience:
z majetku autora

Vystaveno:
Malostranské dvorky (1981) a řada dalších výstav

Sochař a básník Kurt Gebauer, člen Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, je výraznou osobností české
výtvarné scény, do níž pozvolna vstoupil v liberálních 60. letech. Jeho naturelu byla vždy blízká nová figurace, ale
i impulsy z oblasti akčního, konceptuálního a environmentálního umění, v jehož rámci invenčně pracuje s volným
terénem (např. unikátní hřiště na ostravském sídlišti Fifejdy z let 1980–85). V 80. letech, kdy režim znemožňoval
mladým umělcům přístup do výstavních síní, představoval svá díla na neoficiálních akcích, např. v roce 1981
na výstavě Malostranské dvorky (s Magdalenou Jetelovou, Ivanem Kafkou, Čestmírem Suškou a dalšími), kdy do
veřejného prostoru instaloval dnes již velmi známá díla – Cvrčkův sen, Figury v oknech a Plavkyně. Téma plavkyní
se v rámci Gebauerovy tvorby prosadilo jako jedno z nejvýraznějších (hned vedle známých Trpaslíků), a kromě
trojrozměrných soch zahrnuje i řady kreseb a fotografií. Jako motivaci umělec uvádí zážitky z plavání v Podolí,
jistě však souvisejí i s širší ideou Gebauerova sochařského myšlení – totiž s ideou vznášející se ženské postavy.
Své Plavkyně umělec nejdříve vycpával senem, poté je zpevňoval pryskyřicemi či odléval do laminátu. Socha
Plavkyně II z roku 1981 patří k nejvýraznějším příkladům tohoto tématu provedeným v laminátu. Původně utvářela
dvojici s obdobnou ženskou figurou, avšak funguje i zcela samostatně.
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Studium:
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér V. Makovského a K. Lidického (1963–1969)
Sochařsko-kamenická škola v Hořicích v Podkrkonoší (1956–1959)
Škola uměleckých řemesel v Brně (1955–1956)
Stáže:
u prof. O. H. Hajeka, Stuttgart (1965)
v Césarově ateliéru na Académie des Beaux-Arts de Paris (1972)
Samostatné výstavy (výběr):
Kurt Gebauer, Sochy, čtenářské prostory Ústřední Městské knihovny v Praze (2015)
Letmý průnik z Dlouhé do hlubin NoDu ve třech etapách – 1. Zavěšení Vznášení nad křižovatkou před NoDem/Roxy,
Modré plavkyně – kavárna NoDu, Kresby, malby, objekty a fotografie, video, NoD/ROXY, Dlouhá ulice, Praha 2014
KURTICHY I, II, NTK Praha, galerie Makromolekulárního ústavu AV ČR Praha, 2013
KURTURA v Perlovce, Artinbox, Praha 2013
NANO? ANO! KURTNANO , Univerzita Pardubice (2011–2015)
Zveřejnění, Vysoká škola uměleckoprůmyslové v Praze (2011)
Vánoce, Veget, AP Ateliér, Praha 2009, 2010
S Mozartem u Reduty, ARS galerie, Brno 2008
Kurt Gebauer, Výběr z osobní kroniky veřejných dějin, Lidická galerie, Lidice (2005)
Kurt Gebauer: Návrat do Belgie, Pražský dům v Bruselu, Brusel (2004)
Ausstellung Prof. Kurt gebauer mit Student/inenen und Absolvent/innen der Akademie für bildende Kunst, Architektur
und design, Prag, AK-Bildunghaus Jagermayrhof, Linz, Rakousko (2004)
Kurt Gebauer – Trpaslíci na terase, Galerie moderního umění, Hradec králové (2003)
Milan Dobeš, Kurt Gebauer, Jiří Beránek, Museum Kampa, Praha (2003)
Skulpturen und Landscape Projekte, Barockschlossl, Mistelbach (2001)
Schnellzugausglug durch die Geschichte des eingenen Staates, České velvyslanectví, Vídeň (2001)
Kurt Gebauer a jeho škola, Prostor Zlín 2001, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění, Zlín (2001)
Kurt Gebauer – Magická žena Praha /Znovusvtoupení do českého rybníka, Vojanovy sady Praha – akce k miléniu:
Praha – Evropské město kultury 2000
Plátna II, výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha (1999)
Kurt Gebauer, Plaza Gallery, Tokio (1997)
Obrazy z dějin vlastního státu I, II, III, IV, Pražský hrad, Praha, Jihomoravské muzeum Znojmo, Dům umění České
Budějovice, zámek Hradec nad Moravicí (1995, 1996)
Stát Kurt Gebauer – sochy, kresby, dokumentace 1968–1989, Galerie Jaroslava krále, Dům umění, Brno (1992), Dům
umění a kostel sv. Václava, Opava (1991)
Stát Kurt Gebauer – sochy, kresby, dokumentace 1968–1989
Trpaslíci, Galerie H bratří Hůlů v Kostelci nad Černými lesy (1985)
Kurt Gebauer a syn, Divadlo v Nerudovce, Praha (1978)
Kurt Gebauer, Magdaléna Jetelová: plastiky, Pavel Roučka: grafika, Galerie Platýz, Praha (1980)
Sochy, Památník Petra Bezruče, Opava (1972)
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Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Alšova jihočeská galerie v Hluboké
nad Vltavou, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Muzeum umění Olomouc,
Galerie Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, Galerie Střední průmyslové školy sochařské a kamenické
v Hořicích v Podkrkonoší, Muzeum soch v přírodě Middelheim, Antverpy (Belgie), Museum Kampa, Nadace Jana
a Medy Mládkových, Praha, Museum, Bochum (Německo), Plaza Gallery, Tokio (Japonsko), Nadace pro současné
umění, Praha (Sorosovo centrum současného umění), sbírka Pražského hradu, sbírka zámku v Hradci nad Moravicí,
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Oblastní galerie v Liberci a soukromé sbírky a galerie doma a v zahraničí

127

Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece

41

Načeradský Jiří
(1939–2014)

Operace transsexuála
1976
akryl, plátno
41 × 41 cm
sign. PD Načeradský 76, na rubu Načeradský 76
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
25 000 Kč
40 000 – 60 000 Kč

Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, většina
regionálních galerií v ČR, Museum Kampa, Praha, Galerie Zlatá husa,
Praha, Centre Georges Pompidou v Paříži, soukromé sbírky doma
i v zahraničí

Jiří Načeradský vstupoval na výtvarnou scénu počátkem 60. let jako zastánce figurální malby. A figuře, zejména té ženské, zůstal věrný po celý svůj
život. Načeradský krásu žen od počátků s oblibou parafrázoval, což můžeme sledovat hned v raných Ušatkách. V 70. letech se tyto živočišné tvary
proměnily v jakési strojové biomechanismy a došlo k nástupu umělcova
„kudlankovitého období“, kdy je výchozí tvar redukován, zplošněn a silně
stylizován. Výrazným příkladem Načeradského tvůrčího období normalizačních let je právě obraz Operace transsexuála z roku 1976, v němž umělec
dospěl k výtvarné řeči znaku. Tím docílil nejen výrazné erotické symboliky,
ale i vtipu a svěží nadsázky na pomezí groteskní parodie.
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Rittstein Michael
(1949)

Vůně
1979
asambláž, olej, tkaniny, pletivo, sololit
52,5 × 76 cm
sign. nezjištěna
na rubu popis autorem
90 000 Kč
120 000 – 140 000 Kč

Do osmdesátých let se Rittstein vřítil v plné síle, jako nezaměnitelný malíř
městských obyvatel, zahrádkářů, turistů, vesničanů. Snad jako první objevil
krásy bruselstylových obkladů, plotů a lampiček. Jeho perspektivně zdynamizované figury na rozdíl od současníků a jeho napodobitelů nevyjadřovaly
skutečnou nebo hranou úzkost, ale živočišný zájem duševně vyrovnaného
sportsmena o český nehrdinský život, kterým sám žil. Z tohoto ztotožnění
možná pocházela síla Rittsteinových osmdesátých let.
Když se dnes mluví o Rittsteinovi jako o „malíři české grotesky“, zapomíná
se, že z nejslavnější výstavy na toto téma (roku 1987) byl tento malíř „vykádrován“ pro „nedostatek existencialismu“, na což odvětil, že jeho groteska
znamená pár facek v kuchyni. Až dnešní pohled umožňuje srovnat a ocenit
polohy animálního humoru, brilantní práci s linií a nevyčerpatelnou schopnost převést do výtvarného jazyka konkrétní i abstraktní lidské děje.
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Sopko Jiří
(1942)

Zelená hlava
1978
dřevěná plastika, akryl, měděné plechy
v. 31 cm
sign. zezadu Sopko
160 000 Kč
200 000 – 240 000 Kč

provenience:
významná sbírka moderního umění Brno
zakoupeno na výstavě J. Sopka

vystaveno:
Galerie Na Skořepce, 1979

Tvorba Jiřího Sopka se začala rozvíjet v polovině 60. let, kdy ještě za studií
na pražské AVU namaloval řadu portrétů, v nichž se už začal prosazovat
jeho melancholický pohled na svět. Už na konci šedesátých let patřil
k významným představitelům české nové figurace a také pozdější „české
grotesky”. V průběhu roku 1966 však figuraci na krátkou dobu opustil
a začal zkoumat možnosti nepředmětné malby. Tehdy se změnila i barevnost Sopkovy malby. Výrazně se prosadily zářivé pastelové barvy, jako
žlutá, červená, zelená nebo růžová. Tyto obrazy můžeme označit za jakousi
českou „pop-abstrakci”.
Ve všech budoucích fázích své práce se ale vyjadřuje prostřednictvím figury a tváře. Veselé absurdní poetično se v průběhu 70. a 80. let významně
zatěžuje a směřuje k výrazně agresivně groteskní podobě reflektující vyostřené politické a společenské klima. Po roce 1982 však začíná v Sopkově
tvorbě opět získávat stále významnější pozici melancholický, absurdně
poetický výraz a tvorba se posouvá do stále meditativnější polohy.
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Lamr Aleš
(1943)

Zahradní slavnost
1979
olej, plátno
155 × 200 cm
sign. UN A. Lamr 79
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
150 000 Kč
200 000 – 250 000 Kč

provenience:
sbírka moderního umění Dánsko

Začátky umělecké tvorby Aleše Lamra spadají do období šedesátých
let, kdy se jako jeden z prvních u nás věnoval české podobě pop-artu
a op-artu. V období normalizace se jeho barevné vize oduševňují a jeho
životní postoj se zásadně proměňuje. Nalézá cestu k víře a svou tvorbou
oslavuje zázrak božího stvoření. Neúnavně tvoří nová a nová plátna, ve kterých gejzíry barev vyznává svůj vztah k životu, světu a vesmíru kolem sebe.
Tuto metodu s úspěchem používá k novým malířským úvahám o vztahu
chaosu, náhod a hrozeb života. V kosmicky motivované duchovní syntéze
si nová problematika stavby malířského díla otevírá cestu k objevným myšlenkovým hloubkám obrazu.
Aleš Lamr v sedmdesátých a na počátku osmdesátých let psal významnou
kapitolu evropské nové figurace. V duchu tehdejší politické i kulturní atmosféry doma jí dával příznačnou hravě groteskní podobu. Aleš Lamr vepsal
do jedné z nejranějších kreseb – duch vane kam chce.
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Sozanský Jiří
(1946)

Bez názvu
kombinovaná technika, olej, plátno, překližka
82 × 103 cm
sign. nezjištěna
75 000 Kč
90 000 – 120 000 Kč

provenience:
významná sbírka moderního umění Brno

„Je znám jako nekonformní umělec a člověk vyhraněných názorů a postojů, vyjadřující se prostřednictvím rozsáhlých multimediálních projektů vázaných ke konkrétnímu místu. Svými aktivitami v neobvyklých místech a prostorách oživoval utlumenou výtvarnou scénu 70. let. Jeho akce promlouvaly
ke svědomí „normalizující se” společnosti i za cenu nemalého osobního
rizika.
Zajímá ho člověk v mezních situacích, jeho niterné rozpoložení a vnější
reakce směrem k lidské komunitě. Jeho obrazy, kresby, plastiky, objekty,
instalace, environmenty i performance reagují na konkrétní prostředí a společenskou situaci v poloze naléhavého varovného mementa.
Patří mezi umělce, kteří pojímají odpovědně svoji roli v pojetí umění jako
osobní výpovědi o světě kolem nás. To je nepochybně i důvodem pro to, že
opakovaně a naléhavě nastoluje aktuální a ne příliš populární téma, které
ve své umělecké reflexi zároveň zrcadlí stav a směřování naší civilizace.”
J. T. Kotalík: z katalogu výstavy„Sutiny – plastiky grafiky obrazy koláže”
Obecní dům, Praha 2009
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Bukovský Ivan
(1949)

Adam a Eva
1979–1980
olej, sololit
152 × 120 cm
sign. PU Bukovský 79 – 80, na rubu Bukovský 1979
350 000 Kč
450 000 – 500 000 Kč

Vystaveno:
Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu, Jízdárna Pražského hradu,
5. 5. – 19. 8. 1979

reprodukováno:
katalog výstavy Beran, Bukovský, Dolejšek, Janečka, Kovář, Kulhánek,
Sizanský, Památník Terezín, 15. 8. – 30. 9. 1980, str. 57

Tvorbu Ivana Bukovského spojuje zájem o figurální motiv, kterému se malíř
věnuje dlouhodobě. Tematicky pracuje se současným mediálním podtextem, jindy čerpá z biblické a starověké mytologie, jak to můžeme sledovat
právě v obraze Adam a Eva z roku 1979. Jeho to malířství je monumentální
prokazující strhující sílu. Jak uvedl Vlastimil Tetiva: „Obrazy Ivana Bukovského
jsou energií silného elementárního lidského citu. Autor nezná prostřednosti
kompromisního pohledu, jen život v krajních polohách a s plným nasazením.
Vyslovuje zřetelně city, které jsme v sobě zadusili a rozmělnili, a zobrazuje
podobenství a život těch, kdo ve velkém napětí nepřestali žít. Svými obrazy
ignoruje módní vlny, nesnaží se následovat konceptuální intelektualismus,
nedotkly se jej ani virtuózní technicistní tendence. Vitalitou své malby zůstává věrný reflexi prostého života, kde hlavní úlohu hraje člověk a jeho osudy.“
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Studium:
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér prof. Smetany (1971–1976)
Ocenění:
Zvláštní cena za malbu na III. trienále mladých malířů v Sofii (1984)
Cena za kresbu na I. trienále protiválečné kresby a grafiky Majdanek, Lublin (1985)
Cena nadace Barceló (1996)
Cena poroty Premio San Crispino, Itálie (2007)
Samostatné výstavy (výběr):
Divadlo v Nerudovce, Praha (1976)
Galerie pod podloubím, Olomouc (1978)
Malá galerie, Liberec (1981)
Městské kulturní středisko, Dobříš (1982)
Galerie bratří Čapků, s B. Zemanem, Praha (1983)
Městská galerie v Chebu (1987)
Městské muzeum Příbram, s J. Načeradským (1989)
Galerie atrium, s P. Márou, Praha (1989)
Městské muzeum Merzig (1993)
Městské muzeum Karlsruhe (1993)
Galerie atrium, Praha (1994)
Bamberger Haus, Rendsburg (1995)
Galerie Zámeček, s P. Turjanským, Příbram (1996)
Památník Terezín (1997)
Topičův klub, Praha (2012)
Synagoga, Hranice (2014)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Muzeum holocaustu Majdanek, Lublin, Památník Terezín, GASK, Alšova jihočeská galerie
v Hluboké nad Vltavou, Městská galerie v Chebu, Galerie Klatovy / Klenová, soukromé sbírky doma i v zahraničí
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bláha václav
(1949)

Tmavý obraz
2004
olej, plátno
129 × 97 cm
sign. na rubu V. Bláha
z boku datum 2004-3.5.2005
80 000 Kč
140 000 – 180 000 Kč

Václav Bláha je jedním z českých předních umělců druhé poloviny 20-tého
století. Jeho umělecký projev disponuje širokou škálou technik a postupů,
pomocí kterých se snaží dosáhnout co nejlepšího sdělení obsahu díla.
Václav Bláha studoval SOŠV Václava Hollara a od roku 1968 na Akademi
výtvarných umění v Praze, v atelieru monumentální malby u profesora
Arnošta Paderlíka. Ve své tvorbě používá postupy v závislosti na tématice
díla. Nejvíce znatelná je v díle Válava Bláhy figurální tématika, ale využívá
i abstraktní principy a prostorové instalace. Pomocí figurálních kompozic
a abstraktních struktúr vyjadřuje dění kolem sebe, což je ústředním námětem jeho díla. Roku 1988 je jedním ze zakladajicích členů volného seskupení
12/15 Pozdě ale přece. Má na svém kontě hojnou účast na tuzemských
i zahraničních výstavách.
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Novák Vladimír
(1947)

Portrét S. V. (Portrét tajemné ženy)
2004
olej, pastel, sololit
90 × 60 cm
sign. na rubu V. Novák 2004
pravost potvrzena autorem
60 000 Kč
80 000 – 100 000 Kč

reprodukováno:
na titulce katalogu Vladimír Novák, Josef Hlaváček, Woxart, dvoustrana
s reprodukcí a popisem

Vladimír Novák je jedna z žijících legend českého moderního umění.
Rozměrná expresivně barevná plátna výtvarníka zobrazují smyšlené krajiny
a prostory, v symbolické formě zachycují nejistoty lidstva. Novákova generace postupně vytvořila svůj vlastní kolektivní estetický kód, zdůrazňující úlohu
metaforického sdělení, které v zašifrované formě skrývalo etické hodnocení
společnosti. Novák se řadí mezi ty, kteří nejdůsledněji naplňovali program
své generace. Jeho vidění obrazu je monumentální a celá jeho práce se
koncentruje na téma vratkosti lidské identity v moderní společnosti. Toto
téma rozvíjí pomocí originálního uměleckého stylu, jehož základním kamenem je volně se pohybující fragment – například torzo figury nebo jiného
přírodního tvaru – vržený do nedefinovaného prostoru. Nahromadění takových fragmentů často navozuje pocit nejistoty, muk a strachu, ale je také
metodou pro hledání zřejmé pravdy. Jakoby se rámec kresby a zdánlivě
nezávislý nános barev stal ilustrací skeptického způsobu myšlení. Tvrdohlavý
boj s tímto tématem přinesl ovoce v podobě úspěchu v malování.
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Nešleha Pavel
(1937–2003)

Studie k Apokalypse
1990
olej, sololit
115 × 162,5 cm
sign. PD P. Nešleha 90
na rubu autorem Studie k Apokalypse P. Nešleha
1990
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina,
PhDr. Mahulena Nešlehová
95 000 Kč
150 000 – 200 000 Kč

Pavel Nešleha je jeden z našich předních symbolicko-imaginativních malířů, v jehož díle jsou
čtyři základní živly stále přítomné jakožto symboly, skrze něž poznáváme svět, jiné lidi, především však sami sebe. Právě to je posláním
skutečného umění a Pavel Nešleha svým celým
mimořádným dílem zůstal tomuto poslání věrný.
Nešlehova plátna, kresby i fotografie jsou proto
plné symbolů a odkazů podtrhujících jejich
melancholické až skeptické vyznění. Vždy se
snažil vyprávět velké příběhy, které by poukazovaly na celospolečenské problémy.
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80. léta

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

Umělecká skupina Tvrdohlaví se jako první v období končící normalizace pokoušela prosadit v prostoru tzv. „primární“
společnosti, tedy v prostoru mimo ústraní disentu a undergroundu, který považovali za svět příliš stažený mimo realitu.
Jejich zakládající čin proběhl s pompou, podtrženou určitými pseudo-oficialitami. Vše se dělo s jistou dávkou ironie, od
výběru názvu, odkazujícího k modernistické skupině Tvrdošíjní, až po zvolení místa založení skupiny, které proběhlo ve
Slováckém salonku Obecního domu. Zde byla sepsána i zakládací listina, jež byla odeslána Ministerstvu vnitra a Svazu
českých výtvarných umělců. Pod listinou byli podepsáni Jiří David, Stanislav Diviš, Michal Gabriel, Zdeněk Lhotský,
Stefan Milkov, Václav Marhoul, Petr Nikl, Jaroslav Róna, František Skála a Čestmír Suška. Pomalu se rozkládající normalizační režim neměl už sílu tomuto „tvrdohlavému“ pokusu zamezit a 22. prosince roku 1987 tak mohla být zahájena první
oficiálně povolená výstava mimo SČVU. Proběhla v Lidovém domě v pražských Vysočanech a vzbudila velký ohlas.
V reakci na tuto akci vznikla třeba skupina umělců starší generace 12/15, Pozdě ale přece. Tvrdohlavým se dokonce
dostalo oficiálního uznání, když v roce 1989 obdrželi cenu Bílá vrána od mládežnického časopisu Mladý svět. Ve stejném roce proběhla výstava Tvrdohlaví II, která se už přesunula z periferie Vysočan do centra na Národní třídu. Po pádu
komunistického režimu vystavovali Tvrdohlaví ještě několikrát. Oficiální uznání bylo potvrzeno přehlídkou v Národní
galerii i několika zahraničními akcemi, v roce 1991 byla ale skupina rozpuštěna.
Jednotliví členové se stylově začlenili do aktuálního postmoderního proudu, nemanifestovali ale žádný společný program. Sergej Machonin v souvislosti s jejich první výstavou poznamenal: „Manifestuje [se] tu jediné, nikam se nezařazovat, nic nehlásat, nedat si v ničem poroučet.“ Rozdílná byla povahová i kulturní orientace jednotlivých členů, pojilo
je ovšem společné ideové pojetí, přátelská atmosféra a tvůrčí energie, díky které se stali nejvýraznějším výtvarným
fenoménem přelomu 80. a 90. let.
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David Jiří
(1956)

Pláč
2008
akryl, plátno
140 × 140 cm
sign. na rubu Jiří David 2008
na rubu název autorem
150 000 Kč
180 000 – 200 000 Kč

Jiří David patří v rámci české výtvarné scény k nejznámějším. Jeho dílo bez
zábran opouští závětří výstavních síní a vstupuje do veřejného prostoru.
Neobává se politického kontextu ani otázek reflektujících stav společnosti,
neodmítá ironii, vícevýznamovost, antiestetičnost ani experiment. Tvorba
Jiřího Davida zahrnuje malbu, kresbu, objekty, instalaci, videoart, fotografii
i esejistiku. Médium malby jej však provází kontinuálně od počátků po současnost. Obraz Pláč z roku 2008 po formální stránce rozvíjí postmoderní estetiku Davidových starších figurálních děl 80. a 90. let, zatímco svým tématem
v nás může asociovat známý cyklus fotografií Plačících politiků.
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Studium:
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka (1982–1987)
Ocenění:
Vybrán v anketě časopisu Reflex osobností XX výtvarného umění (2009)
Samostatné výstavy (výběr):
Československý pavilon na Bienále v Benátkách (2015)
Retundant earth from the grave, Zahorian gallery, Bratislava (2015)
Timelessness Time = Nothing Actually Happens….Le Guern Gallery, Varšava (2014)
Křik paviánů (Baboon Shriek), Galerie hlavního města Prahy (2013)
Srdce (Heart), Brusel (2012)
Pro a Proti, Galerie výtvarného umění v Chebu (2012)
Proč je tak legrační, když holky háží kameny…Bolest vody, Galerie Caesar, Olomouc (2012)
Tell Me Your Name!, Dvorak Sec Gallery, Praha, (2011)
Maadha Kai?, Madadayo! Galerie Páté patro, Praha (2010)
Předběžná retrospektiva, Moravská galerie v Brně (2007)
Až peklo přemrzne, Dominik Art Projects, Krakow, Polsko (2008)
I do not remember, it is dangerous, Wannieck Gallery Brno (2007)
Galerie V. Špály, No Compassion, Praha (2000)
Hidden Images, Czech Center, New York, USA (1994)
Aspex Gallery, Portsmouth, United Kingdom (1988)
Skupinové výstavy (výběr):
Art on Lake, Budapešť (2011)
Kašpar noci, galerie Futura, Praha (2010)
No Places, No Frontiers, Dominik Art project, Krakow, Polsko (2008)
Berlin Photography Festival in Martin Groupius Bau, Berlín (2005)
Konec světa?, Národní galerie v Praze (1998)
Czech Photography of the 90’s Certainties and Search, Friedrichhein & Czech Center, Berlín, (1998)
Snížený rozpočet, Mánes, Praha (1998)
Admissions of Identity, City Museum and Mappin Art gallery, Sheffield, Velká Británie (1998)
After the Velvet Revolution, Helsinki, Finsko (1995)
Realizace ve veřejném prostoru (výběr):
Jiří David, Klíčová socha, náměstí Franze Kafky, Praha (2010)
Jiří David, Neónové srdce, Pražský hrad (2003)
Jiří David, Koruna, Rudolfinum, Praha (2001)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc,
Oblastní galerie v Liberci, Palais Liechtenstein, Vídeň, Rakousko; The Art Institute of Chicago, USA; Ludwig Museum,
Budapešť, Maďarsko; Jack Tilton Gallery, New York, USA; soukromé sbírky v České republice a v zahraničí

153

Tvrdohlaví

51

Suška Čestmír
(1952)

Kukla
1995
bronzová plastika
v. 35 cm, d. 75 cm
sign. nezjištěna
300 000 Kč
350 000 – 400 000 Kč

Čestmír Suška je absolventem pražské AVU. V roce 1981 stál u zrodu
Výtvarného divadla KOLOTOČ. V letech 1987–1991 byl členem umělecké
skupiny Tvrdohlaví, která významně ovlivňovala výtvarnou scénu v bývalém
Československu a úspěšně vystavovala i v zahraničí. Často pracuje s dřevem, volně interpretuje přírodní tvary kamene, zabývá se povrchem a vnitřním prostorem plastiky. Úžas a obdiv vzbuzují rozměrné ocelové skulptury ze
starých vysloužilých cisteren, které proměňuje pomocí plamenu a svářečky
v překvapivě křehké artefakty. Inspirován studijním pobytem v USA založil
v roce 2000 Studio Bubec v prostorech bývalé skladové haly v Praze 5
– Řeporyjích, kde pracují umělci z České republiky i ze zahraničí. S výsledky
jejich tvorby je veřejnost seznamována prostřednictvím výstav Art Safari,
které pravidelně pořádá obecně prospěšná společnost Bubec. Čestmír
Suška vystavuje v domácích i světových galeriích (např. Centrum současného umění DOX, Galerie hlavního města Prahy, České muzeum výtvarných
umění, Birmingham Museum of Art, O. K. Harris Gallery, New York).
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Róna Jaroslav
(1957)

Stále vpřed
1999
olej, plátno
145 × 120 cm
sign. PD Róna 99 VII., na rubu na blindrámu Jaroslav Róna 99
na rubu na blindrámu popis autorem
260 000 Kč
300 000 – 350 000 Kč

Jaroslav Róna spoluzakládal Tvrdohlavé, vyučuje na Akademii výtvarných
umění. Je sochař, malíř, ilustrátor a v neposlední řadě básník.
Způsob zpracování nápadu volí podle atmosféry. „Záleží, o co ve vizi jde.
Pokud záleží na typu objektu, vytvořím sochu, ale v případě, že chci navodit atmosféru, vznikne obraz,“ popisuje Jaroslav Róna, který rád tvoří na
cestách. „Nejčastěji večer v Itálii nebo na Sicílii si sednu, piji víno a kreslím,
co mě během dne zaujalo. Pak se mi v hlavě vyrojí příběhy,“ nastiňuje s tím,
že dnešní umělec se nemusí omezovat. „Dokáže si vybrat z čehokoliv. I ze
zvukového nebo informačního odpadu vznikne umění,“ domnívá se.
Jaroslav Róna se však také poměrně často chodí dívat na obrazy starých
mistrů. „Hledám na nich to, co z umění vymizelo – mistrovství a takový zvláštní poklid,“ vysvětluje. Inspiruje se však také literaturou. Je mu totiž blízký Franz
Kafka nebo Edgar Allan Poe. Právě Jaroslav Róna je totiž autorem pražského památníku věnovaného Kafkovi.
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Diviš Stanislav
(1953)

Erotický triptych – B. č. 1
1997
akryl, plátno
150 × 135 cm
sign. na rubu Di 97/XII.
na rubu název autorem
150 000 Kč
180 000 – 240 000 Kč

Jako vůdčí a výrazná postava se Stanislav Diviš vyprofiloval už v začátcích
své kariéry během studia na pražské Akademii výtvarných umění. Společně
s Jiřím Davidem byl v tomto období organizátorem i účastníkem řady výstav
pod souhrnným názvem Konfrontace.
Z aktivit, které byly ve výtvarném kontextu té doby neobvyklé a nezávislé na
systému, dochází v roce 1987 k jakési personální koncentraci ve výtvarné
skupině Tvrdohlaví. Stanislav Diviš je samozřejmě jedním ze zakládajících
členů.
Po celou dobu své kariéry je Stanislav Diviš ortodoxní malíř. Maluje vždy
v oddělených sériích, ke kterým se ale po čase vrací a nikdy je neopouští
zcela. Barva je pro něho stejně jako pro Platóna nositelem obsahu a podstatou výtvarného projevu. Tvar má často jen podřízenou roli, roli jakýchsi
hranic pro barevnou hmotu.
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Mainer Martin
(1959)

Ptáci – Elfové
2004–2005
akryl, plátno
100 × 130 cm
sign. na rubu
120 000 Kč
150 000 – 200 000 Kč

provenience:
z majetku význačné pražské galerie

Martin Mainer je jednou z nejvýznamnějších osobností současné české
malby. Patří ke generaci umělců, kteří v 80. letech vstoupili ve známost neoficiálními ateliérovými Konfrontacemi. Jeho dílo je od počátků silně ovlivněno duchovnem. Náměty Mainerova malířského díla postupovaly od křesťanské tradice barokních kostelů, přes indická božstva až k magii. V Galerii
Rudolfinum v roce 1999 překvapil, když namísto očekávané retrospektivy
představil naprosto nový přístup, zakládající se na studiu magie a automatické kresby. Mainer ve své tvorbě často užívá netypických materiálů,
které se vztahují k místu inspirace. Příkladem je barva vytvořená z alpských
skal nebo molitan vytrhávaný tak, aby připomínal zvětralý mramor podlah
italských kostelů. Typickým znakem jeho malířství je emocionální rukopis
a smysl pro ornament.
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Studium:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor textilní výtvarnictví (1978–1981)
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Arnošta Paderlíka (1981–1985)
Ocenění:
Cena Jindřicha Chalupeckého (1993)
Samostatné výstavy (výběr):
Martin Mainer: Slovanská epopej 2012–2013 / Sama doma / Vize pro tebe, Galerie Václava Špály, Praha (2013)
Martin Mainer / Křoví, Obalstní galerie vysočiny v Jihlavě (2012)
Martin Mainer, Wannieck Gallery – Galerie za stěnou, Brno (2011)
Kalendář (s Nina Hedwic), Galerie kritiků, Praha (2010)
Automatické kresby, Galerie AM2, FaVU, Brno (2010)
Hle, ttt!, Galerie města Trutnova (2009)
Pokračování II, Galerie města Blanska (2008)
Klam tká klam / Klid tká klid, Mánes, Praha (2007)
Erotika, Centrum E. Schieleho, Český Krumlov (2006)
Martin Mainer 1982–2006, Galerie Klatovy/Klenová – Galerie U bílého jednorožce, Klatovy (2006)
Něco z plazmy, Galerie Via Art, Praha (2005)
Rytmus sexu. Fotografický festival Funkeho Kolín, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (2004)
Světla čar, Galerie Pecka, Praha (2003)
Vlek lesa lesů. Výstava k 25. výročí letu první mezinárodní posádky do vesmíru, České kulturní středisko, Moskva (2003)
Skupinové výstavy (výběr):
Kde domov můj? / Where is my home?, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha (2013)
Láska je slepá, sex je jinde, Artinbox Gallery, Praha (2011)
PBBK80: Praha/Brno/Bratislava/Kolín nad Rýnem – 80. léta, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK),
Praha (2011)
1984–1995. Česká malba generace 80. let, Wannieck Gallery, Brno (2010)
Sex extrémně líbezný, Galerie XXL, Louny (2010)
Nepovedený obraz, Galerie Ve sklepě, Praha (2010)
Ležatá osmička a banán, Divadlo Reduta, Brno (2008)
Amaro Jilo / Naše srdce, Dům umění města Brna (2007)
Exprese, České muzeum výtvarných umění, Praha (2005)
Čistá krása, Galerie kritiků, Praha (2004)
Asociace a paralely, Galerie Caesar, Olomouc (2003)
Ejhle světlo, Moravská galerie, Brno (2003)
Zastoupení ve sbírkách:
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Klatovy / Klenová, Moravská
galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie v Praze, Oblastní galerie v Liberci, Stedelijk museum
v Amsterodamu
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Milkov Stefan
(1955)

Quo vadis?
2013
nikl, hawaian koa
v. 40 cm
sign. na podstavci Milkov 13
120 000 Kč
140 000 – 180 000 Kč

Studium:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1976–1982)
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti (1971–1975)

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

Střížek Antonín
(1959)

Lahve
2008
olej, plátno
89,5 × 89,5 cm
sign. PD Antonín Střížek 2008, na rubu Antonín Střížek 2008
80 000 Kč
120 000 – 140 000 Kč

reprodukováno:
v monografii Antonín Střížek, Obrazy, Martin Dostál, Kant, 2012, str. 260

Antonín Střížek patří k malířské generaci 80. let, která vešla ve známost
neoficiálními ateliérovými konfrontacemi. Vedle figurálních témat, městských krajin a obrazů se zvířecími motivy vytváří metafyzicky cítěná zátiší.
Impulzem mu je od počátku příběh, který přenáší do výjevů naplněných
klidem a harmonií. V hlubinách Střížkových obrazů přesto tušíme cosi
tajemně znepokojivého, co nás ponouká se k výjevu znovu a znovu vracet.
V městských výlohách stojí opuštěné figuríny ozářené kužely prudkého
světla, záře lamp se rozpouští v zešeřelé ulici, reflektory aut a tramvají míjejí
chodce s dlouhými stíny, barevné světlo večerní oblohy padá na ztichlou
krajinu. To vše zažíhá ve Střížkových plátnech vnitřní emotivní náboj, který
nás vždy zasáhne, a atmosféru zvláštního bezčasí, která nás pokaždé vtáhne do obrazu.
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Studium:
Akademie výtvarných umění, Praha / ateliér Jiřího Ptáčka (1983–1988)
Samostatné výstavy (výběr):
Antonín Střížek, Obrazy, Galerie Petr Novotný, Praha (2013)
Antonín Střížek, Obrazy, které byste chtěli vidět, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice (2013)
Antonín Střížek, Dom umenia, Bratislava (2012)
Antonín Střížek, Sokolská 26, Ostrava (2011)
Antonín Střížek, Obrazy, Galerie Ad astra, Kuřim (2011)
Antonín Střížek, Obrazy a kresby, Topičův salón, Praha (2009)
Antonín Střížek, Cinema, Galerie umění, Karlovy Vary (2007)
Střížek, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha (2004)
Antonín Střížek, Obrazy a kresby, Galerie Václava Špály, Praha (2001)
Antonín Střížek, Galerie Wanda Reiff, Maastricht, Nizozemsko (1998)
Antonín Střížek, Galerie Am kleinen Markt, Mannheim, Německo (1997)
Antonín Střížek, Galerie V. Špály, Praha (1996)
Antonín Střížek, Patrizia Buonanno, Mezzolombardo, Itálie (1995)
Antonín Střížek, Galerie Na bidýlku, Brno (1991)
Antonín Střížek, Kulturní centrum Blatiny, Praha (1998)
skupinové výstavy (výběr):
„A na co myslíš ty?“, Galerie hlavního města Prahy (2005)
Typický obraz, Galerie Mánes, Praha (2002)
Interpretace není zločin, Dům umění, Brno (2002)
Melancholie, Moravská galerie, Brno (2000)
A new spring, Galerie Wanda Reiff, Maastricht (1997)
Na tělo, Galerie Behémot, Praha (1996)
Zkušební provoz, Mánes, Praha (1995)
Europe without walls, City art gallery, Manchestr (1993)
Rozbité zrcadlo, Kunsthalle Wienna, Diechtorhalle Hamburk (1993)
Šedá cihla, 34/1993, Galerie U bílého jednorožce, zámek Klenová, Klatovy (1993)
Mladé ateliéry, Galerie Fronta, Praha (1989)
Konfrontace I., II, Praha (1984)
zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie Benekdikta Rejta v Lounech, Galerie
výtvarného umění Roudnice nad Labem, Galleria nazionale d´arte moderna San Marino, soukromé sbírky
v Československu a v zahraničí
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80. léta

Performaři
Milan Knižák, Petr Štembera, Jan Mlčoch, Jiří Kovanda
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57

Kovanda Jiří
(1953)

Bez názvu
1991
dřevěná plastika
v. 107 cm
sign. zespodu J. Kovanda 1991
zespodu autorem: Bez názvu
120 000 Kč
250 000 – 300 000 Kč

Jiří Kovanda patří dnes k nejznámějším českým konceptuálním umělcům
a našim nejrespektovanějším osobnostem v zahraničí. Na tvůrčí dráhu
nastoupil v počátcích 70. let akcemi a intervencemi ve veřejném prostoru, na které přizýval jen pár diváků. Zajímá jej především jednání jedince
v rámci společnosti a překonání určité mentální překážky. Mezi nejznámější akce z poslední doby patří Líbání přes sklo v londýnské Tate Modern.
Nepřehlédnutelný proud Kovandovy tvorby představují také úsporné objekty založené na vztahu materiálů. Zajímavé je také období přelomu 80.
a 90. let, kdy v jeho díle převládly malované obrazy, kresby a koláže vymezující se k novým postmoderním tezím. Jiří Kovanda svými tvůrčími přístupy již
řadu let ovlivňuje podobu naší umělecké scény a těší se respektu mladších
generací umělců.
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Kovanda Jiří
(1953)

Summer Kisses Winter Tears
2001
olej, plátno
20 × 20 cm
sign. na rubu na blindrámu J. Kovanda 2001
na rubu na blindrámu zkratka názvu autorem S.K.W.T.
pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ilona Víchová
30 000 Kč
50 000 – 80 000 Kč

Tabulka výtvarných umělců, z druhé poloviny 20tého
století, narozených po roce 1950, ve které se Jiří
Kovanda umístil na prvním místě.
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Studium:
Jiří Kovanda je při veškeré své erudici autodidakt.
Ocenění:
Osobnost roku vyhlašovaná Galerií Klatovy Klenová (2007)
V roce 2007 byla po Jiřím Kovandovi pojmenována cena pro umělce nad 35 let „Cena od Jiřího Kovandy”
Cena Michala Ranného udělovaná Moravskou galerií v Brně (2006)
Samostatné výstavy (výběr):
Jiří Kovanda, Ještě jsem tu nebyl, Dům umění Brno (2014)
Jiří Kovanda proti zbytku světa, Galerie hlavního města Prahy (2014)
Jiří Kovanda, Café FRA (s V. Skreplem), Praha, (2013)
Jiří Kovanda, Krobath, Vídeň (2013)
Jiří Kovanda, Osm soch a jedna žena, SVIT, Praha (2013)
Jiří Kovanda, Sto pozvánek, Galerie Petr Novotný, Praha (2013)
Jiří Kovanda, Hanging Sleeves, Hiding Hands (s Evou Koťátkovou), Krobath, Vídeň (2013)
Jiří Kovanda, Dos anillos dorados, Two Golden Rings, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid (2012–2013)
Jiří Kovanda, Katalog, Galerie výtvarného umění v Chebu (2011)
Jiří Kovanda, White Blanket, Secession, Vídeň (Wien) (2010)
Jiří Kovanda, Když jsem byl malej, hrál jsem si holkama, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (2008)
Jiří Kovanda vs Rest of the World, De Appel, Amsterdam, Nizozemsko (2007)
Z třetí strany, Dům umění, České Budějovice (2005)
Skupinové výstavy (výběr):
Sochy v ulicích / Brno Art Open – Na hraně příběhu, Brno (Brno-město), Brno (2013)
Začátek století / The Beginning of the Century, Dům umění, Ostrava (2012)
Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností 1985 –2012, Veletržní palác, Praha (2012)
Lumír Hladík a Jiří Kovanda: 35 let 7000 km, Svit, Praha (2011)
Citace a interpretace, Galerie NoD, Praha (2011)
Mutující médium: Fotografie v českém umění 1990–2010, Galerie Rudolfinum, Praha (2011)
Sebrané úvahy, Entrance Gallery, Karlin Studios, Praha (2010)
…a nezapomeňte na květiny, Pražákův palác, Brno (2010)
Po sametu / After Velvet. Současné české umění s přesahy do minulosti / Contemporary Czech Art with Past
Connotations, Dům U Zlatého prstenu, Praha (2009)
Get Together, Galerija Škuc, Lublaň, Slovinsko (2006)
Snížený rozpočet, Mánes, Praha (1998)
Zkušební provoz, Mánes, Praha (1995)
Experience Book, Gallery Maki, Tokyo, Japonsko (1978)
Laboratorio, Milano, Itálie (1977)
Zastoupení ve sbírkách:
Centre Pompidou, Paříž; Tate Gallery, Londýn; Museum Moderner Kunst (MUMOK), Vídeň; Sammlung der Erste BankGruppe, Vídeň; Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, Muzeum umění Olomouc; Alšova
jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Galerie Benedikta Rejta v Lounech; Moravská galerie v Brně ad. Největší
část díla Jiřího Kovandy vlastní soukromé sbírky.
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Luxsus
Jakub Špaňhel, František Matoušek

Mina
1995
Milan Mikuláštík, Jan Nálevka

Bezhlaví jezdci
1996
Josef Bolf, Josef Bolf, Ján Mančuška, Tomáš Vaněk, Jan Šerých

Kamera Skura
1996

Pode Bal
1998
Petr Motyčka
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žáček Josef
(1951)

Makovice
1993
olej, plátno
121 × 97 cm
sign. na rubu Josef Žáček
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
65 000 Kč
100 000 – 120 000 Kč

Josef Žáček je gotický malíř současné doby. Své obrazy komponuje tak,
aby se upínaly k Bohu. Nikoliv postmoderna, ani avantgarda, ale usebraná
práce na vinici Páně. Jeho ptáci jsou symboly čehosi, snad andělů, co nás
nadnášejí nad naše strastiplné pozemské putování.
Po Mikuláši Medkovi a Robertu Piesenovi je tady opět malíř niterné spirituality. Téměř monochrom, do něhož ztlumil svoji malbu, soustřed'uje pozornost a vnímavost pozorovatele jaksi dovnitř obrazu – za jeho ikonografický
povrch. Nicméně nesmírně důležité je, jaká malba na tom povrchu ulpívá.
Symbol sám o sobě není ničím, pokud v nás nerozechvěje touhu porozumět mu.
Josef Žáček je však bytostný malíř, nikoliv ilustrátor idejí ani apologeta víry
a naděje. Ty jsou uloženy hlouběji, paradoxně těsně pod tence natřeným
plátnem.
Ivan M. Jirous
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Kokolia Vladimír
(1956)

Mléko
1999
olej, plátno
110 × 100 cm
sign. na rubu na blindrámu Vl. Kokolia 1999
na rubu na blindrámu popis autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
pravost potvrdila: PhDr. Ilona Víchová
90 000 Kč
140 000 – 180 000 Kč

Vladimír Kokolia patří k nejvýraznějším představitelům malířské generace
nastupující v 80. letech. Ve své osobnosti slučuje řadu talentů (výtvarný,
literární, hudební), je nepřehlédnutelný, všudypřítomný, kdekoliv. Zkrátka
Kdokolia, jak zní název filmového dokumentu o něm. Často nás překvapí.
V 90. letech například prezentoval své obrazy zabaleny v balících uvnitř
temné části camery obscury, vzniklé z Galerie Václava Špály a odhalil je až
po letech při velké výstavě v Domě umění v Brně roku 2003 jako „výprodej"“.
Jeho malby „vycházejí z analytického zkoumání skutečnosti, překračují
řešení parciálních problémů a směřují až k mystickému uzření jednoty bez
protikladů, bez důrazu na detaily a bez časové a dějinné podmíněnosti,“
jak uvedla Ivona Raimanová. V Kokoliových plátnech z 90. let převládají
sktruktury často tvořené malbou suchým štětcem, což můžeme sledovat
v obraze Mléko z roku 1999. Zde v rámci banálního tématu umělec dosáhl
nečekaného: barevností redukovanou na lomené tóny a dostřednými tahy
pronikl do hlubin vířivé mléčné tekutiny, prostoupil plátnem a otevřel neprozkoumaný prostor, jež nám sugeruje pocit dotyku s univerzem.
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Studium:
Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér Jana Smetany (1975–1981)
Střední uměleckoprůmyslová Uherské Hradiště (1971–1975)
Ocenění:
V roce 2012 byl oceněn prestižní Cenou od Dalibora Chatrného
Držitel titulu Miss kompost ČR za rok 2007
V roce 1990 se stal prvním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého
Samostatné výstavy (výběr):
Obrazovost (společně s Šárkou Trčkovou), galerie Ars, Brno (2014)
Přenos síly, Galerie Václava Špály, Praha (2011)
Italské prázdniny, Galerie ad astra, Kuřim (2009)
Retrospektiva, Dům umění města Brna (2003)
Vidění, Galerie Behémót, Praha (2003)
Akvarely, Galerie Druhá modrá, Brno (2002)
Energie, Galerie Ars, Brno (2002)
Světlocitlivá vrstva, Malá výstavní síň, Liberec (2002)
Prsa, Mánes, Praha (1998)
Energie, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (1998)
Obrazy, kresby, Galerie Caesar, Olomouc (1995)
Práce, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy-Klenová (1993)
Na bidýlku, Galerie Na Bidýlku, Brno (1988)
Vladimír Kokolia, Galeri Drogerie Zlevněné zboží, Brno (1987)
Skupinové výstavy (výběr):
Kopřivy, Industra Art, Brno (2015)
Příležitost, Galerie Ars, Brno (2014)
Ostrovy odporu, Mezi první a druhou moderností 1985–2012, Národní galerie v Praze (2012)
VI. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (2011)
Fundamenty & sedimenty, Vzpoura hraček, Galerie hlavního města Prahy (2011)
…a nezapomeňte na květiny, Moravská galerie v Brně (2010)
Nechci v kleci!, Muzeum umění Olomouc (2008)
Strukturní směřování, Galerie Doubner, Praha (2006)
Místa paměti, Galerie Šternberk (2005)
Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu (2004)
Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně (2003)
Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy-Klenová (2003)
Současná minulost, Česká postmoderní moderna 1960–2000, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou (2000)
Ticho pro dvanáct hlasů, Moravská galerie v Brně (1996)
Opakované příběhy, Moravská galerie v Brně (1996)
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Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, S. M. A. K., Ghent (Belgie), Albertina, Vídeň, Galerie hlavního města Prahy, Muzeum města
Brna, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně,
Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, Východočeská galerie, Pardubice, Galerie Klatovy-Klenová,
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění
v Hradci Králové, Muzeum umění, Olomouc, Oblastní galerie v Liberci, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře,
soukromé sbírky v České republice a v zahraničí
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Kvíčala Petr
(1960)

Bez názvu
1992
olej, plátno
125 × 86 cm
sign. na rubu monogram 1992/14
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
150 000 Kč
200 000 – 250 000 Kč

Petr Kvíčala patří k nejzavedenějším malířům české výtvarné scény, kteří
jsou již řadu let respektováni také v zahraničí. Východiskem jeho tvorby je
téma krajiny a struktur přírody získávajících stále univerzálnější platnost. Jak
uvedl Ondřej Chrobák Kvíčala vedle ustálených pojmů, kterými je vztah:
krajina – linie – ornament „systematicky vrací do hry také pojmy, které byly
v kontextu moderního umění tradičně chápány spíše negativně: ornament,
dekor, banálnost nebo vyprázdněnost. Kvíčalovy obrazy je možné v tomto
smyslu prohlásit za záznam intelektuálního dobrodružství, pohybu na území,
kde sebemenší chyba nebo přešlap mají doslova katastrofální důsledky.“
V novém cyklu Zig Zag III, kam náleží obraz No. 12 ze série Zig Zag Kristal,
umělec poprvé koncepčně porušil respektování obrazové plochy a zahájil
její optické prolamování. U obrazu je možno měnit pozici o 90°, přičemž při
otočení o 180° se plastičnost krystalických výdutí změní na jejich objemy.
Ustupující prostor, který diváka jakoby vtahuje dovnitř, naopak vystoupí
směrem k nám a opticky se „vyloupne“ i ornamentální „zig zag“ struktura
obrazu.
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Nesázal Michal
(1963)

Síla jež je drží při sobě se podobá instinktu
1996
akryl, plátno
130 × 160 cm
sign. na rubu Nesázal Michal 96
na rubu na blindrámu popis autorem, na rubu štítek výstavy: Nový Zlínský
salon 1996, č. kat. 169
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
130 000 Kč
150 000 – 200 000 Kč

Michal Nesázal patří k autorům, kteří se nenechávají strhnout módními
vlnami. Jeho tvorba je svým způsobem introvertní, založená na privátních
kódech umělcova mentálního světa a jeho pravidlech. Na výtvarnou scénu
vstoupil v počátcích 90. let jako člen skupiny Pondělí, kterou v roce 1989
založil spolu s M. Dopitovou, P. Humhalem, P. Lysáčkem, P. Písaříkem a P.
Zubkem, a s níž vystavil dnes již legendární figurální objekty vycpaných zvířat společně s různě upravovanými banálními předměty a hračkami. Hned
v roce 1992 získal Michal Nesázal Cenu Jindřicha Chalupeckého, a sice za
soubor kreseb o třínohém psovi Taco. K estetikou Nesázalova tvůrčího období 90. let, které lze charakterizovat jako dobu tvůrčího kvasu, podnětného
neklidu a iritující ironie se řadí také obraz Síla, jež je drží při sobě z roku 1996,
který po formální i myšlenkové stránce utváří jakýsi protiklad k dnešní poloze
imaginárních snových krajin.
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Studia
Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha (1977–1981)
Akademie výtvarných umění, ateliér prof. Jiřího Sopka, Praha (1984 –1991)
Ocenění:
Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého (1992)
Samostatné výstavy (výběr):
Modely světů, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora (2014)
E. L. F., Galerie Hlavního Města Prahy, Staroměstská radnice (2012)
Mimoto, Galerie ArtPro, Praha (2011)
Vividspace, Galerie Via Art, Praha (2008)
Ultra prostor, Galerie Brno, Brno (2007)
Pure Land, Galerie Caesar, Olomouc (2006)
Noenland, Galerie Jelení, Praha (2004)
Nejkrásnější svět, Galerie Nová síň, Praha (1998)
Představte si, co se mi zdálo, ono se mi to nezdálo, Galerie Václava Špály, Praha (1997)
Stará dobrá tráva, Galerie JNJ, Praha (1995)
Californie a dál…, USA Center, Praha (1994)
Ropa v nás, Galerie MXM, Praha (1993)
Woodlands, Headlands center for the Arts San Francisco (1993)
What can i do for you Univerzity of Western Sydney, Sydney (1992)
Česká duše, Galerie Pi-Pi Art, Praha (1991)
Skupinové výstavy (výběr):
Cena J. Chalupeckého 2010, DOX Centrum pro současné umění, Praha (2010)
Festival Mitte Europa, Bayern, Pirna, Německo (2006)
Imprese, Galerie Rudolfinum, Praha (2005)
Čistá krása, Galerie kritiků, Praha (2004)
Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně (2004)
Perfect Tense Jízdárna Pražského hradu, Praha (2004)
Artnow, Galerie Mánes, Praha (2003)
New Connection, Národní galerie v Praze,Veletržní Palác, Praha (2001)
New Connection, World Trade Center, New York (2001)
Paralely, České centrum, Paříž (1997)
Contemporary czech Art, Mücsarnok Muzeum, Budapešť (1997)
Shake / šejk, Galerie Václava Špály, Praha (1997)
Zkušební provoz, Galerie Mánes, Praha (1995)
Jako ženy, Galerie Nová síň, Praha (1993)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Sbírka současného a moderního umění, Muzeum umění Olomouc, a soukromé sbírky
v České republice, Austrálii, Americe a v Německu
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Rafani
Marek Meduna, Jiří Franta, Luděk Rathouský, Václav Magid

Matky a Otcové
Ztohoven
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Bolf Josef
(1971)

Na rohu
2010
olej, tuš, plátno
40 × 60 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2010
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
45 000 Kč
80 000 – 120 000 Kč

Studium:
Akademie výtvarných umění, Praha / ateliéry Jiřího Načeradského,
Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla (1990–1998)

Aktuálně jeden z nejžádanějších českých malířů Josef Bolf (narozený 7. 10.
1971 v Praze) si postupně vypracoval nezaměnitelnou ikonografii i malířský
styl. Těžko spekulovat o tom, jaké měl dětství či školní mládí, ale každopádně prostředí sídlištní architektury a socialismem zbudované školy ho
inspirovalo k nepřeberné řadě obrazových příběhů, zaplněných dětmi
i podivnými mutantními bytostmi. V Bolfových zobrazeních dochází ke
zraňování, krvácení, neštěstí, destrukci, sebedestrukci a bolesti. Přesto jeho
apokalypticky horrorové práce nepůsobí depresivně. Mají v sobě spíše nostalgickou, trýznivou melancholii a kouzlo až komiksové nadsázky, ve které
jsou hypertrofovány dětské stavy a představy. Bravurní a svébytná malířská
technika dotváří infantilně „gotickou“ atmosféru. Neméně výrazné jsou
i Bolfovy tušové kresby.
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Bolf Josef
(1971)

Corpus
2013
olej, tuš, plátno
90 × 120 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2013
na rubu název autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
150 000 Kč
250 000 – 350 000 Kč
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Vytiska Jan
(1985)

Svatý otec
2013
akryl, plátno
140 × 250 cm
sign. na rubu na blindrámu Jan Vytiska 2013
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
55 000 Kč
75 000 – 90 000 Kč

Studium:
Fakulta umění Ostravské univerzity / ateliér Jiřího Surůvky (2005–2010)

Jan Vytiska se sice narodil v roce 1985 v Praze, dětství však strávil v Rožnově
pod Radhoštěm. Vystudoval Fakultu umění v Ostravě u Jiřího Surůvky,
a když se v roce 2010 objevil na přehlídce vybraných evropských diplomek
StartPoint, byl jediným malířem z asi 30 umělců a patřil k nejlepším… Jeho
katastrofické obrazy se od té doby stále intenzivněji prorývají do našeho
povědomí i podvědomí. Jsou eklektickým mixem dekadentních motivů,
bezostyšně spojujícím folklórní reálie Valašska s malovanými lebkami mexických lidových kultů, nešťastníky s nadměrným růstem vousů, kdysi ukazované v různých freak shows, s tvářemi dětí pokrytými kissáckým make-upem,
hrůzostrašný svět béčkových hororů se starým dobrým peklem jako vystřiženým z Ladových pohádek.
Vytiskovy rozměrné apokalyptické spektákly vycházejí z dlouhé tradice
evropského umění, na jejímž počátku stojí středověká vyobrazení věčného zatracení v pekle, zároveň je pokračovatelem těch umělců 20.
století, kteří nacházeli zálibu v braku a pokleslostech nejrůznějšího druhu.
Všudypřítomný zmar katastrof soukromých (hořící domy) i apokalyptických
(spálené krajiny), perverze a hnus… Ale podobně jako ve strašidelných zámcích, kašírovaných mučírnách v hradních sklepeních nebo ve filmu dobře
víme, že stříkající krev a useknuté údy jsou jen „jako“, kdežto ty skutečné
hrůzy najdeme mnohem spíše v televizních zprávách.
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Pastrňák Petr
(1962)

Lesy
2007
akryl, plátno
140 × 170 cm
sign. na rubu Petr Pastrňák 2007
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
100 000 Kč
140 000 – 180 000 Kč

Studium:
Akademie výtvarných umění, Praha / ateliér Milana Knížáka, Michaela
Bielického a Jiřího Davida (1990–1996)

Petr Pastrňák (1962), jeden z předních představitelů české abstraktní malby
90. let, začal tvořit v Ostravském okruhu Jiřího Surůvky, Daniela Balabána,
Pavla Šmída a Zdeňka Janošce Bendy, se kterými v roce 1988 zakládá skupinu Přirození. V roce 1990 odjíždí do Prahy na AVU, kde studuje u Milana
Knížáka, Michaela Bielického, Jiřího Davida a Stanislava Diviše až do roku
1996. Ve stejném roce se pak účastní výstavy Česká abstraHce v Galerii
Václava Špály, která ve velké šíři prezentovala tento specifický český fenomén 90. let a začlenila Pastrňáka do jeho souvislostí. V této době ovšem rozvíjí i práci s instalací, konkrétně instalace z diapozitivů, určených pro školní
výuku ze 70. let, které sestavoval do sérií, a které tak v jistém rytmu promítal
na stěnu. Od své první autorské výstavy v Ostravě v roce 1994 rovněž hojně
a pravidelně vystavuje na samostatných přehlídkách. Pro Pastrňáka je
typické, že si udržuje specifickou poetičnost abstraHce až do součastnosti.
Jeho malba se ovšem pohybuje spíše na hranici předmětnosti, než v čisté
abstraktní rovině. Jakási hra asociací, vzdálená, snová evokace lesů, tváří
a krajin je od jeho díla neodmyslitelná. Vzniká tak třeba obraz s názvem
Lesy z roku 2007, který je, stejně jako další autorova díla, součástí širokých
tématických řad, ke kterým se autor často vrací. V současné době Pastrňák
žije střídavě v Praze a v blízkosti posvátné hory Arunáčala v jižní Indii, kde
omezuje svou aktivitu na minimum a hledá cestu k vlastnímu sebepoznání.
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Balcar Karel
(1966)

Šátek III.
2005
olej, plátno
100 × 72 cm
sign. na rubu Karel Balcar 2005, KB 6.05
na rubu název autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
40 000 Kč
50 000 – 60 000 Kč

Dílo Karla Balcara nemá v České republice obdoby. Je jediným umělcem,
který je schopen řemeslně obsáhnout techniku starých mistrů - klasickou
renesanční a barokní šerosvitnou malbu. Užívá ji pak k tematizaci současných námětů, které vždy připomínají krásu lidské tělesnosti, často navíc
s erotickým podtextem. Jak formou, tak i obsahem je jeho dílo zcela nezaměnitelné, což z něj spolu s dokonalostí malby činí jednoho z nejcennějších
současných umělců.
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Hošková Anežka
(1982)

Immortalidad
2006
akryl, plátno
119 × 88 cm
sign. na rubu Anežka Hošková 2006
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
48 000 Kč
60 000 – 70 000 Kč

Studium:
Fakulta výtvarných umění, VUT, Brno / ateliéry Petra Kvíčaly
a Václava Stratila (2001–2007)

Jedna z nejosobitějších mladých českých umělkyň Anežka Hošková (narozena 1982 v Praze) je známa především svými barevnými, popsurrealistickými, postpunkovými či postmystickými akvarely a také zřetelným kresebným
projevem. Ve svých dílech, expandujících i na stěny galerie, vypráví své osobité, neproniknutelné příběhy. Rozsah jejích aktivit je však daleko širší, zajímá
ji internetová estetika, subkulturní projevy, sociální sítě, alternativní hudba.
Pracuje i jako dj. Umění je pro Anežku Hoškovou pohyb po neprobádaných
či skrytých zákoutích života, zajímá ji alternativní kultura jako celek, jako
způsob existence, životní styl, když stylizace je pro ni přirozeným projevem,
což ostatně dokazuje i její osobní vizáž. Je členem seskupení A. M. 180, které
mimo jiné provozuje alternativní galerii na pražských Vinohradech.
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Sedlecký Zbyněk
(1976)

Bez názvu
2015
akryl, papír, plátno
170 × 190 cm
sign. na rubu Sedlecký 2015
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
90 000 Kč
120 000 – 140 000 Kč

Zbyněk Sedlecký se na české výtvarné scéně pohybuje více jak patnáct
let. Jeho malba od počátku prokazuje jasně identifikovatelný rukopis založený na jemné expresivitě nezaostřeného gesta a redukované barevnosti.
Tématem Sedleckého obrazů jsou běžné situace současného člověka.
Může to být setkání známých ve městě, skupinka osob čekajících na
nádraží, návštěva vernisáže, ale i samotná městská architektura, v níž figura
funguje jako stafáž udávající měřítko. Sedlecký ve svých malbách mnohdy
vychází z konkrétního prostředí či události, které transformuje do univerzální skutečnosti. Jeho obrazy se vyznačuje významovou a interpretační
otevřeností. Rád pracuje se schopností uchopit vizuální impuls obrazu jako
spouštěč podprahových evokací, kdy se divák ztotožňuje s navozenými
představami a projektuje do viděného výjevu „obraz“ vlastní, možná již
dávno zapomenuté zkušenosti.
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Písařík Petr
(1968)

Bez názvu
kombinovaná technika, plátno
161 × 80 cm
sign. na rubu PISI
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
60 000 Kč
80 000 – 100 000 Kč

Studium:
Akademie výtvarných umění, Praha / ateliéry Stanislava Kolíbala,
Milana Knížáka a Aleše Veselého (1987–1994)

Petr Písařík umělecky vzešel ze slavné skupiny Pondělí, která byla na počátku devadesátých let jedním z hlavních ohnisek české postmoderní tvorby. Narodil se v roce 1968 v Jindřichově Hradci a od roku 1987 studoval na
pražské AVU, kde ho značně ovlivnil Stanislav Kolíbal. Prošel ovšem i ateliéry Milana Knížáka a Aleše Veselého
a záhy se stal jednou z nejvýznamnějších osobností českého umění 90. let. V letech 1989–1993, tedy ještě v době
studia, byl jedním z členů zmíněné skupiny Pondělí, se kterou několikrát vystavoval, v roce 1994 dokončuje studium a vydává se na volnou uměleckou dráhu. Jeho tvorba je rozkročená mezi malbou a trojrozměrnými objekty,
které spojuje motiv jisté nestability, dočasnosti, rozbití a tříštění celku, pojící se většinou s abstraktním projevem
a výraznou barevností. Začlenil se do proudu tzv. české abstraHce, která byla nejšířeji prezentována v roce 1996
v Galerii Václava Špály.
Písařík je známý i přesahy do světa designu a v neposlední řadě i svou láskou ke špičkové módě. Svět módy
a designu také reflektoval ve svých pracích, které představil i na své první samostatné výstavě v galerii MXM
v roce 1995, kde parafrázoval loga a značky předních světových módních návrhářů. O rok později měl samostatnou výstavu v galerii Felixe Jenneweina v Kutné Hoře a od té doby má vlastní přehlídky poměrně pravidelně,
někdy i několikrát do roka. Později jeho dílo směřuje k jakési letmé impresi, založené na barvách a světle. Úvahy
o tom, jak nejlépe barvu prezentovat, přivedly autora k používání různých technik k jejímu oživení, včetně korálků
nebo glitrů, jak je vidět i na zde reprodukovaném nedatovaném obraze. Současně se vrací i k objektům, které
představovaly těžiště jeho tvorby v období skupiny Pondělí. V současnosti autor stále patří mezi přední osobnosti
české abstraktní malby.
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Pištěk Jan
(1961)

Náhrdelník
2014
akryl, plátno
150 × 160 cm
sign. na rubu J. Pištěk 2014
a rubu popis díla autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
95 000 Kč
120 000 – 150 000 Kč

Tvorba Jana Pištěka (1961) se započala v polovině 80. let, kdy malíř ukončil
na pražské AVU studium figurální malby a krajinomalby. Vyvinul však druh
malby, jež harmonicky vyvažuje figurální a abstraktní výraz, v jedinečné
polaritě iluzivnosti zobrazení světa a materiální hmotnosti obrazu. Od prvních odkazů k archetypálním symbolům a geometrickým znakům prošly
jeho obrazy citlivým formováním různorodých abstraktních krajin, vesmírných dobrodružství, živelných pohrom či hmotných proměn, aniž by je konkrétním způsobem popisovaly. Naopak, staly se neobyčejně homogenním
a unikátním důkazem barevně působivého malířského gesta, kombinovaného s metaforickou událostí tvaru.
Na přelomu 90. let následovaly abstraktni geometrické formy hodinových
strojků Mechanismus (1991), jeho první výraznou sérií se však staly monochromně pojaté krajinomalby Japonské zahrady (1992), jakoby pořízené
z barevných negativů fotografie. Zaujaly křehkostí pomíjívé atmosféry, jež
obrazům vdechla osobitou emocionalitu i náznak nadčasovosti, zapůsobily romantickým a neosobním dojmem zároveň. Z tohoto cyklu vyplynuly
jednotlivé motivy obrazů druhé poloviny 90. let – vodopády, jezírka, skaliska
aj., série scenérií Šumavy Neposkvrněná, (1994), vrcholící vyjádřením kontemplativních stavů mysli umělce.
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Hábl Patrik
(1975)

Sopečná pohoří
2013
akryl, plátno
145 × 100 cm
sign. na rubu Patrik Hábl 2013
na rubu popis autorem
65 000 Kč
80 000 – 90 000 Kč

Vystaveno:
V Krajině malby, galerie J.Jílka, Šumperk (2013)
Regulovaná náhoda, Spazio Ostrakon, Miláno (2014)
Synapse, Galerie Uffo, Trutnov (2014)
Pásma, Galerie Kotelna, Říčany (2015)

Reprodukováno:
Katalog výstavy – Regulovaná náhoda, Spazio Ostrakon Gallery, Miláno
(2014), str. 46

Malíř pracující nejen s obrazem, ale i s prostorem. Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou a cenou
Europol. V roce 2000 absolvoval VŠUP v ateliéru Pavla Nešlehy. Háblovy aktivity zasahují nejen české prostředí,
ale jdou napříč nejrůznějšími zeměmi. Účastnil se samostatných výstav v Mnichově, Amsterodamu, Lyonu, Haagu,
Miláně a kolektivních výstav v New Yorku, Pekingu a Istanbulu. V roce 2013 uspořádal dvojvýstavu v brněnské Fait
Gallery a Galerii Ars a především monumentální instalaci pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde po dobu
půstu zakryl všechny původní barokní obrazy svými monotypy. Nedávno proběhla i jeho samostatná výstava
a instalace pro Centrum současného umění DOX a také intervence ve středověké sbírce gotiky v Anežském klášteře v NG. Má za sebou celkem 50 samostatných a 70 společných výstav doma i v zahraničí. Nominován v Top
10 osobností roku 2013. V roce 2015 byl vybrán odbornou komisí na Bienále do Pekingu a na podzim představí
své práce v Japonském Kyotu.
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Studium:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Pavla Nešlehy (1994–2000)
Akademie Muchina, Petrohrad (1997)
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Vladimíra Kokolii (1998)
Ocenění:
Waldesova cena – 1998
Europol Art Award – 2011
Samostatné výstavy (výběr):
Bílá Hora 2014, instalace obětem bitvy 1620 v klášteře Benediktínek, Praha (2014)
Instalace ke znovuotevření asijské sbírky v paláci Kinských, NG, Praha (2014)
Regulovaná náhoda, Spazio Ostrakon Gallery, Miláno (2014)
Patrik Hábl, Broft vander Horst Galleries, Haag (2014)
Place, Fait Gallery + Galerie Ars, Brno (2013)
Popelec umělců, postní intervence pro kostel Nejsvětějšího Salvatora v Praze (2013)
Objekt/Subjekt, Galerie Magna, Ostrava (2013)
Copy/Plagiarism, Nitranská galerie, Nitra (2013)
Přerušený provoz, Galerie XXL, Louny (2013)
Transformace krajiny, Centrum současného umění Dox, Praha (2013)
Westend/Holešovice, Gallery Kalt, München, Germany (2013)
Vytržené obrazy, Národní galerie, klášter sv. Anežky České, Praha (2013)
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Kolektivní výstavy (výběr):
Drak se probouzí, Kinský palác, Národní galerie, Praha (2014)
20. ročník soutěže Grafika roku 2013, Clam-Gallasův palác, Praha (2014)
Intervence pro Palác Kinských, Asijská sbírka NG, Praha (2014)
Salvátorský salon, kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha (2014)
Selection 1960–2014, Galerie Zlatá Husa, Praha (2014)
Peace please!, galerie Artinbox, Praha (2014)
Kdo lže, krade…? Artinbox gallery, Praha (2013)
Umělecká beseda, Galerie N, Jablonec nad Nisou (2013)
Art Safari 25, sochařské studio Bubec, Praha (2013)
SmaltArt 2013, Gong, Dolní Vítkovice, Ostrava (2013)
Kde domov muj, DOX Centre for Contemporary Art, Praha (2013)
Abstraction, Mathieu Gallery, Lyon, France (2012)
Lee Ahra Gallery, New York, USA (2012)
Nuclear Unfair, Tacheles Gallery, Berlín (2011)
Zastoupení ve sbírkách:
MZV Tbilisi, Gruzie, Galerie Klatovy Klenová, Neue Pinakothek, Mnichov, SFMOMA, San Francisco,
National Art Museum of China
SYMPOZIA:
Mythologické symposium, La frata, Sinalunga, Italy (1996)
Panenský Týnec (1997)
Sochařské symposium, St. Gallen, Austria (1998)
Velký formát, mezinárodní malířské symposium, Valtice (2002)
Le petit jaunais, Francouzský institut, litografický workshop (2004)
Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho, Český Krumlov (2004)
Malířské symposium v Radějově (2005)
Líšeňský profil, spolupráce na projektu Kateřiny Šedé pro sbírku (2010)
Grave Art Gallery a Museum v Sheffieldu, Great Britain (2010)
Art Hotel Europa, „l‘Accoglienza”, asociace Cantiere Corpo Luogo, Italy – CZ (2011)
Internationalen Kunstlerhaus, Schwandorf, Germany (2011)
SmaltArt, Gong, Dolní Vítkovice, Ostrava (2013)
Performance – Revealing , Musical and Painting Performance with Ondřej Smeykal, Novoměstská Radnice,
Prague (2013)
Performance – 40 m svitek – spouštění barvy, Poezie v pohybu, Ćesko – německý autorský workshop, Liberec (2014)
Interspaces, Dominikánská 8, zvukové a vizuální propojení s Michalem Ratajem v rajském dvoře kláštera Dominikánů,
Praha (2015)
SDRUŽENI:
Člen volného sdružení Výtvarného odboru Umělecké besedy
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Špaňhel Jakub
(1976)

Rose
2010
akryl, plátno
115 × 90 cm
sign. na rubu J Špaňhel 2010, Jakub Špaňhel 2010
na rubu název autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
80 000 Kč
120 000 – 150 000 Kč

Studium:
Akademie výtvarných umění / ateliéry Jiřího Davida
a Milana Knížáka (1995–2002)

Už při příchodu na pražskou Akademii, do ateliéru Jiřího Davida, v roce 1995
bylo jasné, že Jakub Špaňhel (narozený 7. 11. 1976 v Karviné) je mimořádným
malířským talentem. Suverénní gestický a expresivní projev byl navíc podložen potemnělou barevností a zajímavou ikonografií, která se přirozeně
v průběhu let rozvíjela do řady cyklů. K nejznámějším patří série kostelních
interiérů, růží či jiných květů, nočních benzinových pump, bank, lustrů, ale
také ženských aktů nebo seriálních obrazů s opakujícími se motivy, mezi něž
patří slepičky, kříže, kozy, květináče či piva. Jako málokdo z českých umělců
se úspěšně pouští i do velkých formátů. Poslední dobou si Špaňhel vyzkoušel reinterpretovat Reynkovy subtilní grafiky, ale přišly i venkovské náměty,
jako jsou kupříkladu traktory a motýli.
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Krajc Martin
(1984)

Outkast
2005
olej, akryl, plátno, konvolut 2 kusů
105 × 125 / 105 × 125 cm
sign. na rubu M. Krajc 2005 / na rubu M. Krajc 2005
na rubu na obou název autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
110 000 Kč
150 000 – 180 000 Kč

Jeho výrazný uvolněný rukopis se projevil již při studiích v ateliéru Michaela
Rittsteina na pražské Akademii výtvarných umění. Díky vítězství v soutěži
Seat Art Emoción absolvoval půlroční stáž na Facultad de Bellas Artes de
Universidad Complutense v Madridu, kde na sebe nechal působit sílu děl
tamních malířů, jako jsou Diego Velázquez či Francisco Goya.
Dříve ve svých obrazech zachycoval zkušenost s hiphopovou kulturou. Dnes
můžeme v jeho tvorbě najít motivy krásy a luxusu, odlesky komerčního světa
a dominanci ženské figury. „Nechávám se inspirovat estetikou a zobrazovacími principy současné reklamní a umělecké fotografie, která je až na
hranici erotického snímku. Experimentuji nejen s významem, ale také s technikami a podkladovými materiály,“ dodává sám autor.
Martin Krajc je členem umělecké skupiny Obr vzniklé v roce 2006, díky
níž měl možnost vystavovat své práce v rámci putovních projektů v České
republice, Slovensku a Německu. V roce 2012 získal třetí místo v rámci Ceny
kritiky za mladou malbu a jeho díla jsou již nyní zastoupena v důležitých
veřejných i soukromých sbírkách.
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Šmíd Pavel
(1964)

Košilka
2015
olej, plátno
160 × 160 cm
sign. na rubu Pavel Šmíd 2015
na rubu popis autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
65 000 Kč
80 000 – 100 000 Kč

Pavel Šmíd patřil v 80. letech ke skupině malířů a intelektuálů, kteří se
scházeli v Ostravě a usilovali o svobodnou tvorbu a později založili skupinu
Přirození.
Autor přemazává hranice mezi individuálním, voleným způsobem života
(rodovou podstatou člověka) a mezi abstraktní anonymní organizovanou
masou, která se represivními způsoby podřizuje jednotné drezúře, jedno
zda vojenské nebo jinak totalitní. Nakonec se oba světy hybridně propojují.
Rodiny se mění v záložny dorůstajícího, nebo odumírajícího lidského materiálu, masy v konzumenty předkládaných snů a motivací distribuovaných
dostupnými reprodukčními prostředky. Obrazy Pavla Šmída se paradoxně
proměňují v takto fungujícím rámci v šílenství skutečnosti, kde se z dějin
stává neškodný, inflační a obchodovatelný brak. Současná minulost je totiž
pohyblivý, transformační a operativní pojem. Prkna, jež znamenají svět.
z recenze Petra Vaňouse
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Štech Adam
(1980)

Zátiší
2009
olej, akryl, plátno
184 × 144 cm
sign. na rubu A. Štech 2009
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
160 000 Kč
200 000 – 250 000 Kč

Obrazy Adama Štecha (narozeného 17. listopadu 1980 v Podbořanech)
jsou vizuálně originální malířskou skládačkou, která kombinuje motivy, styly,
barevnost, mentalitu, atmoféru či vizualitu rozličných epoch a stylů malířsví,
jak se jen poskládaly v dějinách umění. Sugestivní emoce barokní malby
mutuje s kubizujícími, pseudosurrealistickými či baconovsky deformovanými
kreacemi, jejichž styl a obsah má blízko k dekadentním náladám a skrytým
zákoutím vědomí. Štechovy obrazy jsou však zároveň poctou a obdivem
malířství jako takovému. Malíř však do některých svých děl pouští i společensky či historicky podmíněnou kritiku.
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Matoušek František
(1967)

Velká kytka
2013
akryl, džínovina, plátno
180 × 130 cm
sign. na rubu Matoušek 2013
na rubu název autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
100 000 Kč
140 000 – 160 000 Kč

Studium:
Akademie výtvarných umění, Praha / ateliér Jiřího Davida (1993–1999)

František Matoušek se narodil 26. října 1967 v Boskovicích. Na českou
výtvarnou scénu vstoupil v polovině 90. let, ještě coby frekventant pražské
Akademie výtvarných umění, kterou studoval v letech 1993–1999. Jestliže
v prvních fázích své tvorby kladl důraz na tradiční realistický malovaný
obraz, který propojoval sociální aspekty s estetickou „odvahou“ ke krásným
věcem, později se prosadil pracemi, které využívaly džínovinu. Ta se stala
jeho poznávacím znamením. První džínoviny přinesly popové stars západního i českého světa a květiny, postupně přibyly do umělcova rejstříku také
portréty, krajiny, městské prostředí, zejména z milovaného New Yorku, a také
výjevy z vlastního rodinného života, naplněné introvertním úžasem z bezprostřednosti vnímání vlastního života a z jeho komunikační a citové intenzity.
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Soukup Vít
(1971–2007)

Dorka II (z cyklu)
2003
olej, plátno
69,5 × 50,5 cm
sign. na rubu V. Soukup 2003
na rubu název autorem
45 000 Kč
60 000 – 80 000 Kč

Studium:
Akademie výtvarných umění, Praha / ateliér Milana Knížáka (1995–1996)
Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha / ateliér Pavla Nešlehy (1991–1997)

V jeho malbě, která se vizuálně opírala o absurdní témata ze starých časopisů zahrnující stejně tak modelky z 60. let jako elektrosoučástky z ABC nebo
komerční letáky, se od šťavnatého realismu dostal až k „realistické” abstrakci. Z jeho obrazů je cítit stejně tak Velázquez jako Rothko, občas jakoby
navíc i něco „bulharského”.
Zúčastnil se většiny generačních výstav na konci 90. let (Boystory, Zelená,
Vidiny) a některé sám kurátorsky spoluorganizoval (Má vlast). Zúčastnil se
i zásadních institucionálních výstav zaměřených na malbu (Poslední obraz,
Perfect Tense). Získal hlavní cenu zlínského salonu mladých i cenu Jany
Rybářové, ale v Ceně Jindřicha Chalupeckého se nikdy nedostal mezi finalisty – a občas tím trpěl. Se smrtí, pro kterou se sám rozhodl a přijal ji podle
svého gusta, koketoval několik let.
Malbou i primitivizujícími linoryty jako vystřiženými z LŠU je zastoupen
v Národní galerii.
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Malina Petr
(1976)

Lido
2006
olej, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu Malina 2006
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
45 000 Kč
60 000 – 70 000 Kč

Vystaveno:
U moře, Galerie Pintner v Hofheim am Taunus, Německo (2006)

V obrazech Petra Maliny převažují klidné náměty: moře, městské parky,
výjimkou nejsou ani pohledy do výstavních síní. Koloritem a způsobem
práce s barvou nezapře školení v ateliéru J. Sopka. Charakteristickým
rysem Malinova malířství je důsledná stylizace, uplatnění jednoduchých
forem, čistých barevných ploch, vyvážená kompozice a citlivé nakládání
se světlem. Právě zde můžeme nacházet blízkost s projevy světové malby,
zejména s díly Alexe Katze či Edwarda Hoppera. V Malinových obrazech
s tematikou moře se za nízkým horizontem otevírá vysoký pás nebe, ať už
prosvětleného či zachmuřeného. Hladina může být prázdná, jindy v dálce
projíždí parník – připomínka vzájemného setkávání světa přírody a světa
civilizace, jako je tomu v obraze Lido z roku 2006. Malina zde prokazuje svůj
typický smysl pro silnou avšak tichou atmosféru, která v divákovi vyvolává
pocit romantického osamocení, soustředění, a uvědomění si sounáležitosti
s nekonečným prostorem.
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Kokolia Vladimír
(1956)

Kopřiva (zespodu)
2015
olej, plátno
98,5 × 126,5 cm
sign. na rubu Kokolia 2015
pravost potvrdila: PhDr. Ilona Víchová
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
140 000 Kč
180 000 – 220 000 Kč

Malíř, kreslíř, básník, performer a bloger Vladimír Kokolia patří k nejvýraznějším osobnostem současného umění. Do povědomí vstoupil také jako zpěvák
a autor textů skupiny E, v jejímž rámci přesáhl dimenze české rockové scény.
Svůj rukopis založený na rozkládání tvaru a pronikání skrze povrchy do jeho
struktury rozvíjí od 80. let podnes. Se zaujetím ověřuje nosnost malířské plochy, ať již pevně strukturované či gesticky rozvolněné, ovšem vždy vystavěné na jasné výtvarné formě odvozené z předmětného světa, ale také své
vlastní zkušenosti z bojového umění tai-či, jehož je mistrem. V obraze Kopřiva
(zespodu) umělec kombinuje přístup suché malby štětcem s pastózními
vrstvami, jak to můžeme sledovat v jeho starších plátnech z 90. let. Vedle
vazby ke konkrétnímu přírodnímu prvku se výrazným motivem obrazu stává
soustředný pohyb, jakési iluzorní proudění siločar a vnitřních růstových sil,
které umělec v minulosti uplatnil taktéž v obrazech s tématem keřů.
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Studium:
Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér Jana Smetany (1975–1981)
Střední uměleckoprůmyslová Uherské Hradiště (1971–1975)
Ocenění:
V roce 2012 byl oceněn prestižní Cenou od Dalibora Chatrného
Držitel titulu Miss kompost ČR za rok 2007
V roce 1990 se stal prvním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého
Samostatné výstavy (výběr):
Vladimír Kokolia, Obrazovost (společně s Šárkou Trčkovou), galerie Ars, Brno (2014)
Vladimír Kokolia, Přenos síly, Galerie Václava Špály, Praha (2011)
Vladimír Kokolia, 1992: Italské prázdniny, Galerie ad astra, Kuřim (2009)
Vladimír Kokolia Retrospektiva, Dům umění města Brna (2003)
Vladimír Kokolia, Vidění, Galerie Behémót, Praha (2003)
Vladimír Kokolia, Akvarely, Galerie Druhá modrá, Brno (2002)
Vladimír Kokolia, Energie, Galerie Ars, Brno (2002)
Vladimír Kokolia, Světlocitlivá vrstva, Malá výstavní síň, Liberec (2002)
Vladimír Kokolia, Prsa, Mánes, Praha (1998)
Vladimír Kokolia, Energie, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (1998)
Vladimír Kokolia, Obrazy, kresby, Galerie Caesar, Olomouc (1995)
Vladimír Kokolia, Práce, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy-Klenová (1993)
Skupinové výstavy (výběr):
Kopřivy, Industra Art, Brno (2015)
Příležitost, Galerie Ars, Brno (2014)
Ostrovy odporu, Mezi první a druhou moderností 1985–2012, Národní galerie v Praze (2012)
VI. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (2011)
Fundamenty & sedimenty, Vzpoura hraček, Galerie hlavního města Prahy (2011)
…a nezapomeňte na květiny, Moravská galerie v Brně (2010)
Nechci v kleci!, Muzeum umění Olomouc (2008)
Strukturní směřování, Galerie Doubner, Praha (2006)
Místa paměti, Galerie Šternberk (2005)
Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu (2004)
Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně (2003)
Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy-Klenová (2003)
Současná minulost, Česká postmoderní moderna 1960–2000, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou (2000)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, S. M. A. K., Ghent (Belgie), Albertina, Vídeň, Galerie hlavního města Prahy, Muzeum města
Brna, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně,
Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, Východočeská galerie, Pardubice, Galerie Klatovy-Klenová, Alšova
jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Hradci
Králové, Muzeum umění, Olomouc, Oblastní galerie v Liberci, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, soukromé
sbírky v České republice a v zahraničí
238
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Matějů Jiří
(1960)

Diadický monochrom
2013–2014
kombinovaná technika, pigmenty, plátno
138 × 185 cm
sign. na rubu Matějů 2013
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
150 000 Kč
250 000 – 300 000 Kč

Studium:
Akademie výtvarných umění, Praha / ateliér Bedřicha Dlouhého (1988–1994)

Jiří Matějů (narozený roku 1960 ve Šternberku) je znám díky uhrančivě přesným geometrickým abstraktním kompozicím, ve kterých jde nejen o linie
a barvu. Matějů vnímá svá díla v širším kontextu, jak ostatně postřehl i filosof Miroslav Petříček, když je označil za „vizuální metafory“. Pro malíře jde
o transpozici životní zkušenosti, vjemů a zážitků do viditelně sugestivní „ideální“ roviny, pomocí níž lze dohledávat dosud neujasněné či neobjevené
situace a vztahy. Jeho díla ovšem můžeme také vnímat jako aktuální ohlas
na kinetickou a op-artovou minulost dějin umění. Nelze nepostřehnout rovněž pozoruhodnou práci Matějů s barvou.
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Maupicová Michaela
(1982)

Vír I.
2015
akryl, plátno
162 × 132 cm
sign. na rubu Maupicová 15
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
70 000 Kč
80 000 – 100 000 Kč

Studium:
Akademie výtvarných umění, Praha / ateliér Bedřicha Dlouhého (1988–1994)

VYSTAVENO:
Mezičas - Preslová a Maupicová ve společném projektu. Topičův salon
Praha, 27. 8. 2015 – 25. 9. 2015

Základem tvorby Michaely Maupicové je zájem o výtvarné médium kresby,
kterou považuje za přirozený vyjadřovací prostředek a jako kresebný projev
vnímá i své obrazy. Jde o abstraktní struktury úsporné barevnosti omezené
především na černou, bílou a odstíny šedi koncepčně vycházející z čistého
dělení čtverce a kruhu. Autorka v nich sleduje stav a modelování situace
struktury, její tvarové zákonitosti a vizuální pohybové děje, které uvnitř struktury vznikají. Princip nekonečného opakování základného prvku v ploše
autorce umožňuje volný pohyb do šířky, výšky, hloubky, avšak limity třídimenzionálního světa se jak sama říká, snaží překročit a dostat se do dalších
prostor – vizuálních a myšlenkových.
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Studium:
Akademie výtvarných umění v Praze, v Ateliéru kresby Jitky Svobodové (2002–2006) a v Ateliéru intermediální tvorby
Milana Knížáka (2006–2008).
Ocenění:
Kunstpreis 2009, Leinemann-Stiftung fur Bildung und Kunst Berlin, 2.cena (2009)
Ateliérová cena Akademie výtvarných umění v Praze (2007)
Ateliérová cena Akademie výtvarných umění v Praze (2007)
Samostatné výstavy (výběr):
Mezičas (s Mílou Preslovou), Topičův salon, Praha (2015)
Běl a čerň! (s Vladimírem Vélou), Muzeum a Pojizerská galerie Semily (2014)
Hranice stínu, OGL – Lázně, Liberec (2014)
Michaela Maupicová (s Vladimírem Vélou), Galerie Michals Collection, Praha (2011)
Michaela Maupicová, Podobraz (s Vladimírem Vélou), Galerie U Rytíře, Liberec (2010)
kolektivní výstavy (výběr)
Heaven and Hell, Art Salon S, Microna, Praha (2013)
Hinter den Bergen, Weltecho Galerie, Chemnitz, Německo (2013)
NATŘI (s Vladimírem Vélou, Pavlem Šimíčkem), Galerie Klatovy – Klenová (2013)
Pod Ještědem, Oblastní Galerie Liberec (2013)
Pod Ještědem, Galerie města Plzeň, Plzeň (2012)
Geometrův zlý sen, Topičův salon, Praha (2012)
Cukr a bič, Městská obrazárna – Státní zámek Litomyšl (2012)
Second season, AMOYA, Praha (2012)
Fundamenty a Sedimenty, Městská knihovna, Galerie hlavního města Praha (2011)
Současná česká malba a socha, Veletržní palác, Národní galerie, Praha (2010)
Finalisté ceny NG 333, Veletržní palác, Národní galerie, Praha (2009)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze, Leinemann-Stiftung fur Bildung und Kunst Berlin, soukromé sbírky v České republice a zahraničí

Nabízený obraz na výstavě v Topičově saloně, Praha (2015)
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Šimera Evžen
(1980)

New Dripping – Horizontální stín
2010
akryl, plátno
100 × 150 cm
sign. na rubu Šimera 2010
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
45 000 Kč
80 000 – 100 000 Kč

Obrazy a objekty Evžena Šimery (nar. 16. dubna 1980 v Praze) vykazují uměřenou estetiku, jež je však naplněná paradoxy a zkoumáním toho, co znamená aktuální pohyb po ploše umění. Jeho nejznámější práce jsou obrazy,
které vznikají tím, že umělec pouští kapky po ploše plátna, které samy
s pomocí gravitace „malují“ geometrické kompozice a obcházejí umělé
překážky. Šimera se svými „kapanými“ obrazy po svém dotýká jak dědictví
drippingu Jacksona Polocka, tak geometrických struktur racionální avantgardy, a dokonce najdeme i svébytnou odezvu na informelní strukturu.
Tu v Šimerově podání reprezentuje náhodná barevná skrumáž kapek, zaražených překážku ve své gravitaci, které se spojují v náhodně promíchanou,
barevně strukturovanou, kaluž. Rozsah Šimerova vizuálního myšlení je však
sirší, a zahrnuje mimo jiné obrazy, které vznikaly v okamžiku ztráty gravitace
ve stavu beztíže, pomocí větru či technikou vrstvených pásek.
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Dub Petr
(1976)

Bez názvu – z cyklu Primer 2
2015
reliéfní obraz, akryl, plátno, deska
101 × 70,5 × 12 cm
sign. na rubu Petr Dub 2015
na rubu popis autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
70 000 Kč
90 000 – 110 000 Kč

Vystaveno:
Deník přeživší, Fait Gallery, Brno (2015)

Petr Dub se ve své tvorbě věnuje především zkoumání kapacity současné
malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů. Autorova diplomová práce s názvem Unframed byla vybrána pro evropskou přehlídku
Start Point a cyklus Transformers mezi díla finalistů mezinárodní ceny The
Sovereign European Art Prize pořádané Královskou nadací v Londýně pod
záštitou auKční síně Christie‘s. Cyklus Primer 2 navazuje na tradici monochromní a minimalistické malby. Název vychází z přesmyčky mezi anglickým pojmem vyjadřujícím označení pro základovou barvu a učebnicí
pro začátečníky. Autor v této sérii rozvíjí elementární malířské gesto skrze
zdůraznění pohybu štětce po povrchu obrazu. Jeho malířský styl je omezen
na hledání estetické harmonie či disharmonie mezi poměrem univerzálního
rukopisu a využití efektivních povrchových lazur zabraňujících čtení obrazu
jako pevného optického bodu. V kombinaci s reliéfním povrchem objektů
autor současně tematizuje absenci obrazového rámu spojenou se změnou
chápání malby v druhé polovině 20. století.
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Kvíčala Petr
(1960)

No. 12 – ze série Zig Zag Kristals
2015
akryl, plátno (barvy i lak s UV filtrem: Lascaux)
120 × 150 cm
sign. PD zestrany na plátně Petr Kvíčala, monogram 2015, na rubu
monogram 2015
PD ze strany na plátně a na rubu název autorem, na rubu autorem
nákres o možnosti otočení obrazu o 180° a tím změněné prostorové
modelaci
220 000 Kč
250 000 – 300 000 Kč

Studium:
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně (absolvoval 2001)
habilitován docentem v oboru malířství na Akademii výtvarných umění
v Praze (2001)
jmenován profesorem v oboru malířství na Vysoké škole výtvarných umění
v Bratislavě (2012)

Petr Kvíčala patří k nejzavedenějším malířům české výtvarné scény, kteří
jsou již řadu let respektováni také v zahraničí. Východiskem jeho tvorby je
téma krajiny a struktur přírody získávajících stále univerzálnější charakter
a platnost. Typický je pro něj vztah pojmů: krajina – linie – ornament. Obraz
No. 34 z roku 2003 patří do cyklu obrazů, které vznikaly v souvislosti s realizací
autorovy stropní malby pro novou budovu Deutsche Bundesbank (2004)
v německém Chemnitz od světově proslulého španělského architekta
Josepa Lluíse Matea. Červená barva, která je pro Petra Kvíčalu signifikantní, je historicky podmíněna jako symbol autority a slavnosti. Tahy štětcem
zůstávají viditelné jako znak lidské tvůrčí síly, procesuálnosti a organického
charakteru malířství. Petr Kvíčala náleží k typu autorů, kteří vkládají mezi
sebe a obraz jakousi „mřížku”. V jeho případě jde o „vepsání” elementární
lineární skladby s rukopisnou artikulací, která vede ke vzniku jakoby náhodných tvarů podléhajícím složitějšímu řádu, který však nemusí být čitelný.
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Poupě Jan
(1988)

Structure IX.
2014
olej, plátno
181 × 152 cm
sign. na rubu Jan Poupě 2014
na rubu název autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
35 000 Kč
60 000 – 80 000 Kč

Malíř, ilustrátor, tvůrce animací a sight-specific instalací Jan Poupě se na
české výtvarné scéně objevuje se stále větší suverenitou. Jeho doménou
jsou vizuální možnosti struktury, geometrických forem a řádu, ale i odchylek
a chyb. V poslední době se zabývá tématem krajiny a procesy v ní. Jak sám
autor uvádí: „…změnou terénu, změnou krajiny, tím, jak ji lidé formují nebo
jak ji formuje počasí.“ Sem patří téma geologie, ale i motiv krajiny městské.
Principy urbanismu Poupě transformuje do systému hranolů a forem uchopených z ptačí perspektivy. Výrazný je zejména cyklus Struktura – řád, s nímž
Jan Poupě letos diplomoval v ateliéru Jiřího Sopka. Právě do tohoto souboru
patří obrazy Zářící město pojmenované podle projektu „zářícího města“ Le
Corbusiera. V nich umělec zpracovává problematiku hledání univerzálního řádu (plánu), jeho překonání a rozpadu. Po výtvarné stránce obrazy
vzbuzují pozornost důrazem na emotivní působení barvy a dynamikou silné
perspektivní zkratky.
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Houser Milan
(1971)

Bez názvu
2011
barvený nitrocelulózový lak, akryl, plátno
140 × 180 cm
sign. M. Houser 2011 na rubu
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
100 000 Kč
150 000 – 250 000 Kč

Milan Houser se intenzivně zabývá možnostmi současného obrazu. Paralelně
se soustřeďuje na tvorbu objektů a instalací. Obraz Bez názvu pochází
z prvního cyklu Kaluže, kde autor poprvé zkoumá a využívá vlastnosti jím
vyvinutého materiálu na bázi nitrocelulózového laku, který tónuje pigmenty
a barvivy. Základem je metoda postupného lití transparentního laku, kdy je
další vrstva nanášena až po úplném zaschnutí vrstvy předchozí. Houserovy
obrazy tedy vznikají dlouhodobě, řádově několik měsíců i let. Výsledkem je
reliéfní struktura utvářená „sčítáním” jednotlivých barevných ploch. Ty jsou
do sebe vzájemně zapuštěny a na rozdíl od expresivně abstraktního malířství (např. typu tvorby Jacksona Pollocka) neutvářejí mezery. Autor tak tematizuje své objektové chápání obrazu a definuje jeho jednotlivé složky – od
originálního blindrámu, který vytváří základní geometrické členění plochy,
přes tíhu nalévané barvy, která se vlivem gravitace rozlévá do jednotlivých
kaluží, až po speciálně utkané pružnější plátno.
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Studium:
Akademie výtvarných umění, Praha, Ateliér monumentální tvorby, škola prof. Aleše Veselého (1992–1993)
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1985–1989)
Ocenění:
Stipendium a grant Pollock-Krasner Foundation, New York, USA (2005)
Cena rektora AVU (2000)
Samostatné výstavy (výběr):
Eugenika, Galerie TIC, Brno (2014)
Red & white, Galerie Závodný, Mikulov (2014)
Geometrické polia, Kasárně Kulturpark, Košice (2014)
Celolesk, Galerie Aspekt, Brno (2013)
Puddles, Kressling gallery, Bratislava (2011)
2,5 D, Galerie Ars, Brno (2011)
Elementální gesta, Galerie MeetFactory, Praha (2011)
Deeper, Deeper, Dvorak Sec Gallery, Praha (2011)
Vanitas, GJK v Trnavě, Trnava (2009)
Poltergeist, Kostel Sv. Antonína z Padovy, Sokolov (2009)
Vanitas, Dům umění města Brna, Galerie G99 (2006)
V perleti, GJK v Trnavě, Trnava (2006)
Odrazy obrazy, Výstavní síň Mánes, Praha (2005)
Revers, Atrium Pražákova paláce, Moravská galerie v Brně (2003)
Skupinové výstavy (výběr):
Od moderny po současnost, Muzeum města Brna, Brno (stálá expozice, otevřeno 2013)
Triko, Kunsthalle, Košice (2011)
Objects, Gallery Kressling, Bratislava (2011)
Hledání skla, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (2011)
Ztišeno, Wannieck Gallery, Brno (2011)
Současná česká malba a socha, Národní galerie, Praha (2011)
Horká linka, Praha, Galerie Václava Špály (2010)
One on One, Dům umění města Brna (2010)
Sochy v ulicích / Brno Art Open´09, Dům umění města Brna (2009)
Prostor pro intuici, Galerie hlavního města Prahy (2007)
The Collectors: Live re-edit, Dům umění města Brna (2007)
Forma následuje…risk, Futura, Praha, SNG, Bratislava (2007)
Spřízněni, Veletržní palác, Národní galerie v Praze (2006)
Sovereign European Art Prize, Londýn (2006)
Zastoupení ve sbírkách:
Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze, GJK v Trnavě, Muzeum města Brna,
Soukromé sbírky v České republice, Německu, Rakousku, Itálii, Japonsku a USA
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Hodný Ladislav
(1943)

New York
2009
akryl, plátno
140 × 190 cm
sign. UD Hodný 2009, na rubu Hodný Ladislav
na rubu popis díla autorem
opatřeno autorským certifikátem s podpisem
480 000 Kč
650 000 – 800 000 Kč
VYSTAVENO:
autorská výstava v Mánesu, Praha, 10. 9. – 26. 9. 2015

Základní idea není ohraničeným motivem, ale obvykle pracuje s barevnou skvrnou, která může stékat, prolínat se, rozpíjet se a působit podobně
jako například v díle Jacksona Pollocka. Kompozice je vyjádřena abstraktním objektem, jehož základní tvar prorůstá obrazem jako neidentifikovatelná hmota, ovládající celou plochu díla až skoro v trojrozměrné
podobě, protože rád vkládá do těchto ploch a struktury i zlaté fólie.
Zdánlivě náhodně vznikající struktury a vztahy mají základ v přírodních
zákonitostech, ale jsou pečlivě přepracované, chvějivá lehkost barev
v kontrastu se zlatými tóny a strukturami vytváří vnitřní napětí a nutí
diváka k soustředěnému pozorování jednotlivých takto vytvořených
plánů, jejichž prolínání prohlubuje obrazový prostor do nadčasové roviny. Vlastní technické prostředky, které dobře zná ze své knihařské praxe,
odvážně vkládá do maleb a kombinuje je do působivých variací, které
někdy vytvářejí až dojem koláží, kde vrství jednotlivé techniky pro zachycení atmosféry okamžiku, mystického momentu sebepoznání a souladu
s námětem.
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Brázda Pavel
(1926)

Snídaně 2 válečníků
2008
akrylový tisk, plátno 1/3
85 × 93 cm
sign. na rubu Pavel Brázda 2008
na rubu popis autorem
30 000 Kč
40 000 – 50 000 Kč

Pavel Brázda je jeden z nejvýznamnějších českých malířů, výtvarníků a ilustrátorů 20. století. Svým charakterem spadá jeho dílo do tzv. nezařaditelných
stylů. Jeho rukopis je totiž jedinečný, osobitý a na první pohled nezaměnitelný. Ve své práci se Brázda spíše snažil transformovat stávající podněty
moderního umění, nežli by se jim zcela oddal. Založil svůj vlastní styl pramenící z hlavních inspiračních témat nazvaný Hominismus, umění o lidech
a pro lidi. Jednalo se o umění, které se dotýkalo tématu obyčejného člověka a vyvíjelo se téměř svobodně a nezávisle na tehdejším uměleckém proudu. Nedá se však říci, že by Brázdovo dílo vystupovalo svým charakterem
proti jakýmkoli tendencím výtvarného umění. Pracuje s různými technikami
od nejjednodušších výrazových prostředků lineární kresby až po koláže.
Z hlediska výstavní činnosti bylo Brázdovo dílo až donedávna pro širokou
veřejnost tabu. Kolektivní výstava nekonformních umělců se konala až
v roce 1989 ve sklepech pod Vinohradskou tržnicí. V listopadu 1990 časopis
RR poprvé zveřejnil reprodukce jeho obrazů. O dva roky později uspořádali
manželé Brázdovi další výstavu nazvanou Pavel Brázda, Věra Nováková
– 50. léta, kterou uvedla výstavní síň Pražského kulturního centra Ženské
domovy.
V následujících letech se Brázda aktivně podílí na pořádání různých expozic a prezentací svých prací. Jeho dílo je zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách.
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