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

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

Praha 1, topičův salon, Národní třída 9
2. 10. – 11. 10. 2015  (10.00 – 18.00 hod. denně, včetně víkendů i svátků)

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

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

registrace účastníků aukce 11. 10. 2015, začíná od 12:30 hod.

Aukce / Auction
Proběhne v neděli 11. 10. 2015 ve 13.30 hod., topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9.

Will take place on october 11, 2015 at 1.30 p.m. in the topičův salon, Praha 1, 
Národní třída 9.

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

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

www.acb.cz

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

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

 � krátkodobá nakládka a vykládka obrazů je možná na chodníku 
před vchodem do topičova salonu



daY sale 2015

„live”
Aukci je možno sledovat jak v přímém přenosu na www.acb.cz,  

tak po registraci se můžete zapojit i do dražby on line. registrační formulář  
je ke stažení na stránkách www.acb.cz.  

další informace získáte i telefonicky na: 224 23 25 00, 542 214 789, 603 424 913 
nebo e-mailovou poštou.
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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: 11. 10. 2015 ve 13.30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. tento 
aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho 
dodržovat. celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. Art 
coNsultiNg BrNo cZ, s.r.o. v topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.

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

 Za příhozy se přitom považuje:

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

 o pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

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

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

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

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

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

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

of auction by the salesroom 1.Art consulting Brno cZ, s.r.o. Auctions organised according to these 
auction regulations are organised according to international customs v relating art trade and are in 
compliance with the percepts of law of czech republic. Auctions are accessible only to the clients 
of the salesroom and with the permission of the salesroom also to other persons. By the salesroom 
the company 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s. r.o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČo 60715 553 is to 
be understood. the company 1. Art consulting Brno cZ, spol. s r. o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, 
identification number (iČo): 60715553 organises, on request of owners of things offered for public 
sale, an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. Praha on October 11, 2015 at 
1.30 p. m. these auction regulations are compulsory for all the persons participating in the auction, 
and by participating the persons are committing to upholding them. the complete set of auction 
regulations is available at the exhibition of the offered artworks in the office of the company 1. Art 
coNsultiNg BrNo in topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.

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

 individual bids are as follows:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aukce topičův salon Praha
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1.

Palamedesz Anthonie (1601–1673)

Krytý vůz na cestě a lovci se psy
pol. 17. století
olej, dubová deska, parketáž
48 × 61 cm
sign. ld APalamedes

odborná expertiza: Phdr. hana seifertová

odhadní cena: 300 000 – 400 000 kč vyvolávací cena: 150 000 Kč

obraz představuje krajinu s cestou uprostřed. vpravo se otvírá výhled na kanál a duny, 
vlevo pak cesta k domům, vroubená vysokými stromy. cesta směřuje frontálně k divákovi, 
po ní se blíží krytý vůz, tažený koňmi, za ním jezdec na koni a pocestný. v levé části sku-
pina lovců se psy ustupuje vozu z cesty. v barevně tlumené krajině s částečně temnějším 
nebem se uplatňuje zeleň vegetace a výrazně barevné kostýmy postav. charakteristika 
postav, jejich tváře a gesta prozrazují autora. téma je v jeho tvorbě výjimečné a v holand-
ské malbě poloviny 17. století poměrně vzácné. Námět dokládá dobový zájem o přesvěd-
čivé vylíčení různých situací na cestách. obraz vznikl kolem roku 1650.

středisko uměleckohistorické dokumentace v haagu (rkd) eviduje obraz stejného 
námětu, který je zřejmě totožný se sledovaným dílem. rozměry a současné uložení nejsou 
uvedeny, nejsou zmínky o signatuře. Zaznamenány jsou jen starší majitelé (obchodník 
s uměním david katz, dieren, Nizozemí 1938, obchodník s uměním Abraham Nijstad, 
lochem, Nizozemí 1950).

VyhLEdáVANý PřEdSTAVITEL 
hOLANdSKé MALÍřSKé šKOLy
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v haagském dokumentačním středisku je veden ještě jeden Palamedeszův obraz této 
neobvyklé kompozice, který představuje venkovský vůz s postavami na cestě před ven-
kovským stavením, signovaný a datovaný 1647, menších rozměrů, který prošel obchodem 
sotheby ś Amsterdam 11. 11. 2008.

malíř a grafik Anthonie Palamedesz (1601 delft – 1673 Amsterdam) se vyučil u hanse 
Jordaense a portrétisty michiela van mierevelda. Jeho žákem byl malíř ludolf de Jongh 
a také mladší bratr Palamedes Palamedesz. Anthonie maloval zejména portréty, interiéry 
se skupinou dam a kavalírů, figurální stafáž do obrazů jiných umělců. Byl vyhledávaným 
malířem své doby v Amsterdamu.

PhDr. Hana Seifertová
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Nizozemský malíř Jan van huysum byl fascinován přírodou, kterou popisuje v neukáz-
něném zobrazení krásných a exotických květin. růže, sasanky, hyacinty, tulipány, a další 

maloval přímo ze života. Na rozdíl od vět-
šiny holandských specialistů na zátiší, Jan 
van huysum trval na vypracování podrob-
ností jeho obrazů dle přesného studia světa 
kolem něj. Jednou napsal patronu vysvětle-
ní, že jeho obraz musí být dokončen až za 
rok, protože nemůže získat skutečné žluté 
růže. svými současníky byl nazýván „fénix 
všech malířů květin”.

van huysum se naučil svému řemeslu od 
svého otce. Žil v Amsterodamu celý svůj 
život a zaměřil se na obrazy květin, ačkoli 
také maloval krajiny a mytologické výjevy. 
diváci mohli přemýšlet o pomíjivosti květin, 
ale zároveň jejich krása byla výzvou k víře, 
jak poukázal na verš Bible: „Podívejte se 
na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, 
ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své 
slávě nebyl oblečen jako jedna z nich”.

2.

huysum Jan van (1682–1749) připsáno

Zátiší s kyticí
olej, plátno
50,5 × 41 cm
sign. nezjištěna

odhadní cena: 250 000 – 350 000 kč vyvolávací cena: 180 000 Kč

FéNIx MALÍřů KVěTIN
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3.

Vlámský malíř (1658–1736)

Lesní krajina s lovci
počátek 17. století
olej, dubová deska, parketáž
54 × 83 cm
neznačeno

odborná expertiza: Phdr. hana seifertová

na rubu štítek uvádí, že majitelem byl v minulosti karel dyrynk (1876 Praha – 1949 Praha), 
český typograf, redaktor a odborný publicista

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč vyvolávací cena: 260 000 Kč

kompozice zobrazuje hustý les s osvětlenou mýtinou uprostřed, na níž se odehrává dra-
matická scéna lovu na kance. lovci s kopími se vrhají na divočáka, který vybíhá z hlubin 
lesa. Prudký pohyb smečky loveckých psů naznačuje, že lov vrcholí. světlo uprostřed 
ozařuje terén, na němž se uplatňují barevné kostýmy lovců a hnědá, černá a bílá těla 
psů. Z hlubin lesa se přibližují další lovci v nápadných červených kostýmech. malíř se plně 
soustředil na charakteristiku lesa, starých stromů, suchých větví, listoví a další vegetace 
v tmavých kulisách lesa a výrazněji na prosvětlených místech. Ptáci, sedící na suchých 
větvích, oživují výhled do oblohy.

kvalitní obraz se řadí k lesním krajinomalbám, které se malovaly a byly velmi oblíbeny 
v jižním Nizozemí na začátku 17. století, posléze i v holandsku a blízkém Frankenthalu. 
hlavním představitelem tohoto typu obrazu je malíř gillis van conninxloo (1544 Antverpy 
– 1607 Amsterdam), na jehož tvorbu navázal větší počet malířů v dalších desetiletích. 
Anonymní autor posuzovaného obrazu je rovněž následovníkem tohoto umělce.

PhDr. Hana Seifertová

MISTROVSKá PRáCE  
KRAJINářE 17. STOLETÍ
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4.

Ženíšek František (1849–1916)

Podobizna dámy v klobouku
1898
olej, plátno
66 × 52,5 cm
sign. PN F. Ženíšek 1898

odborná expertiza: Phdr. Naděžda Blažíčková-horová

odhadní cena: 150 000 – 200 000 kč vyvolávací cena: 55 000 Kč

Předložená Podobizna dámy v klobouku je nepochybná práce malíře Františka Ženíška. 
Ženíšek byl velmi vyhledávaným portrétistou, v průběhu svého života zachytil podobu 
celé řady významných osobností své doby, měl přátele a známé ve všech vědních obo-
rech, uměleckých a společenských vrstvách. v jeho díle převažují pánské podobizny 
a mají charakter po výtce reprezentativní, často jsou malovány v životní velikosti. většinou 
jde o oficiální zakázky. dámské portréty zahrnují především členky rodiny a nejbližších 
přátel, jsou vesměs komorních rozměrů a působí důvěrněji. Ženíšek tedy namaloval desít-
ky podobizen nejen svých přátel, ale zejména veřejně činných osobností.

Předložená Podobizna dámy v klobouku a černých šatech zachycuje nám dnes nezná-
mou dámu v zajímavém držení těla, s rukou opřenou v bok, její černé oblečení se půso-
bivě odráží od světlého pozadí, malovaného hladkým malířským rukopisem. Předložená 
podobizna dokládá Ženíškovu malířskou invenci a jeho schopnost výstižně načrtnout 
rysy portrétovaného.

PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

MISTR REPREZENTATIVNÍ 
PORTRéTNÍ MALBy
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5.

Preisler Jan (1872–1918)

Eva
1905–1908
olej, lepenka
30 × 23 cm

na rubu razítko Z pozůstalosti prof. Jana Preislera č. 92

odborná expertiza: Phdr. michael Zachař

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph.d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

reprodukováno:
 � v katalogu výstavy Ng v Praze, Jízdárna Pražského hradu 1964 Jan Preisler 
(A. matějček) č. 104

vystaveno:
 � mánes 1928–29, č. k. 75

odhadní cena: 300 000 – 500 000 kč vyvolávací cena: 180 000 Kč

rozmanité a přece slohově sevřené výtvarné dílo Jana Preislera představuje naprosto 
osobitou položku v dějepise českého moderního umění. svým založením, úrovní i vlivem.
Jan Preisler byl jedním z klíčových hybatelů raných dějin spolku mánes, v němž nazrávaly, 
klíčily, rozhojňovaly se i dozrávaly nejpodstatnější plody umění kolem roku 1900.

Pro Preislera představovala základní téma figura v krajině, s přesahy do vlastního dět-
ství a mládí, do světa bájí a legend, do mytologie i do bezčasí na pomezí reality a snu. 
vyjádření osudu člověka na světě, často v rovině symbolického příměru nebo až aranžmá.

roku 1908 maloval Preisler Adama a evu, několikrát, v různých formátech i technikách. 
tématu předcházelo mnoho studií olejem i pastelem, které variovaly ještě starší téma 
Pohádky, v jiskrnější ráznější dikci. Poznání nových francouzských směrů, návštěva Paříže 
a seznámení se s díly gauguinovými usměrnily rovněž kolorit i výraz nových Preislerových 
děl. Nejpádněji se to projevilo na obou velkých krajinách – Žluté a Zelené, kde fascina-
ce cizokrajným živlem i formální výstavba obrazu daly vale občasnému ustrnutí v tísni 
pražských poměrů. tehdy se krotké impresívní názvuky rázem proměnily v ryzí výraz na 
pomezí fauvismu a expresionismu, se snahou nalézt rovnováhu mezi skladbou obrazu 
a jeho dekorativní polohou. Barevné hodnoty zde posuzovaného, dlouho nezvěstného 
obrazu, který je veden v katalogu Preislerovy výstavy pořádané Národní galerií roku 
1964 v Jízdárně Pražského hradu pod číslem 104 a reprodukován zde pouze černobíle, 
jsou vskutku sugestivní a ukazují svého autora v tom nejlepším světle. ostatně i Antonín 
matějček vysoce cenil ony menší Preislerovy práce, nejednou před poněkud sošnými 
definitivami. Nález tohoto Preislera potěší o to více, že je ve výborném technickém stavu 
bez pozdějších znehodnocení. 



27



28

6.

Braunerová Zdenka (1858–1934)

Chalupy
kolem 1900
olej, lepenka
25 × 33,5 cm
sign. ld Z. Braunerová

odborná expertiza: Phdr. Naděžda Blažíčková-horová

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč vyvolávací cena: 35 000 Kč

Předložený pohled na chalupy je nespornou a půvabnou prací malířky Zdenky 
Braunerové. Braunerová jako dcera známého pražského politika a právníka F. A. 
Braunera měla možnost studovat a cestovat bez omezení, jen podle vlastního přání. 
stala se nejprve žačkou Amalie mánesové, na vyšší dívčí s. h. Pinkase, ale především se 
soukromě školila u Antonína chittussiho. v roce 1881 odjela do Paříže a zde navštěvovala 
Academii collarossi, ateliér prof. g. c. e. courtoise. do Čech se vrátila v roce 1894 a sou-
středila se nejen na krajinářské práce, ale intenzivně se zabývala knižní grafikou. důležitá 
byla i její role společenská, organizovala a prostředkovala české a francouzské kulturní 
vztahy. Předložený pohled na chalupy se vyznačuje uvolněným malířským rukopisem 
a harmonickou barevností. Patří mezi její zdařilé krajinárské práce.

PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

VELKORySá UKáZKA MALÍřSKéhO RUKOPISU 
A hARMONICKé BAREVNOSTI
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7.

Kalvoda Alois (1875–1934)

Podzimní den
1899
olej, karton
43 × 66 cm
sign. Pd Al. kalvoda 99.

odborná expertiza: Phdr. Naděžda Blažíčková-horová

odhadní cena: 250 000 – 300 000 kč vyvolávací cena: 220 000 Kč

Předložený obraz nazvaný Podzimní den je nepochybná a velmi krásná práce kraji-
náře Aloise kalvody. do roku 1897 žák Julia mařáka na pražské Akademii se v raných 
dílech ještě snažil vyrovnat s výrazovými prostředky popisného plenérového realismu. 
Jak vidíme na předloženém Podzimním dni, kalvodovy rané práce jsou ve znamení 
melancholických nálad, od kterých postupně pod vlivem slavíčka a hudečka směřoval 
k impresionismu, po pobytech ve Francii a mnichově opustil plenérismus a věnoval se 
secesnímu symbolismu, který byl bytostně blízký jeho imaginaci živené literárními sklony. 
skici a náčrty vzniklé v plenéru komponoval v ateliéru do velkých krajin se skupinami 
stromů, loukami, stráněmi, břízami, břehy řek a potoků, nebo s výhledy do kraje. lyrická 
a symbolická atmosféra přelomu století vyhovovala jeho naturelu nejvíce.

v roce 1899 získal kalvoda na vinohradech v mánesově ulici ateliér po předčasně 
zemřelém luďku maroldovi, ve kterém si o rok později otevřel soukromou krajinářskou 
školu. v kalvodově ateliéru se také scházela hudební, literární a výtvarná společnost té 
doby.

Předložený Podzimní den je raná práce plná poezie zamlženého podzimního dne, 
melancholické nálady, kterou s sebou podzim přináší. kompozice cesty v aleji holých 
stromů nad kamenitým svahem vedoucí v mlžném oparu k horizontu je nesmírně působi-
vá, stejně jako barevnost držená převážně jen v hnědých valérech. Zádumčivý námět je 
krásnou ukázkou kalvodova krajinářského umění. kalvodovy krajiny se staly ve výtvarném 
světě pojmem a ovlivnily další generaci krajinářů.

PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

UNIKáTNÍ PRáCE PLNá POEZIE  
A MELANChOLICKé NáLAdy
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8.

Ullmann Josef (1870–1922)

Lesní interiér
po roce 1900
olej, lepenka
63,5 × 92 cm
sign. ld Jos. ullman

odborná expertiza: Phdr. Naděžda Blažíčková-horová

odhadní cena: 250 000 – 400 000 kč vyvolávací cena: 70 000 Kč

Předložený obraz lesní interiér je nepochybnou a velmi krásnou prací malíře Josefa 
ullmanna. vznikl nejspíše v době po roce 1900, patří tedy mezi ranější ullmannova díla, 
kdy se malíř ještě podepisoval ullman, tedy s jedním n.

Josef ullmann po počátečních studiích v mnichově záhy přešel na pražskou Akademii 
do školy Julia mařáka. Působení německé romantické krajinomalby a vliv jeho učitele se 
kolem roku 1900 v malířově tvorbě prolínaly i s vlivy impresionismu a plošné dekorativnos-
ti nastupující secese.

Náladové krajiny prvního desetiletí, ke kterým patří i předložený lesní interiér, dosáhly 
především v zimních a jarních, ale i podzimních motivech v čistých barevných skvrnách 
citového ladění. lesní interiér má ullmannovu oblíbenou kompozici, používanou zejmé-
na kolem 1900, středem obrazu prochází cesta, potok a nebo strž, jako na předloženém 
záběru. Předložený obraz působivé atmosféry a barevnosti bezesporu patří k mistrovským 
ukázkám ullmannova krajinářského umění.

PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

MALÍřSKé dÍLO PůSOBIVé ATMOSFéRy IMPRESE 
A dEKORATIVNÍ SECESNÍ BAREVNOSTI
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VýZNAMNý PřEdSTAVITEL 
MAřáKOVy šKOLy
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9.

dvořák Bohuslav (1867–1951)

Léto v Kameničkách
1905
olej, plátno
55 × 75 cm
sign. ld B. dvořák

pravost potvrdili: Phdr. Naděžda 
Blažíčková-horová, Phdr. michael Zachař

reprodukováno:
 � v katalogu výstavy: krajiny domova 
Bohuslava dvořáka – michael Zachař, 
spolek výtvarných umělců mánes 
v Praze, 2014, str. 42, 43

odhadní cena: 250 000 – 400 000 kč 
vyvolávací cena: 220 000 Kč

Bohuslav dvořák vstoupil v roce 1889 do 
krajinářské školy prof. Julia mařáka na aka-
demii výtvarného umění v Praze. maloval 
v Podkrkonoší s Panuškou, ale touha po 
realističtějším malování a barevnější pale-
tě po způsobu chittussiho ho zavedla 
spolu s kavánem a holubem do Železných 
hor. dvořák vystihuje barvou i stavbou 
obrazu všechny příznačné složky chudého 
podhorského kraje a jeho ovzduší s vyso-
kým nebem, putujícími oblaky, břízami, 
jeřáby a kvetoucími loukami tak, jak se 
odrážejí v jeho citlivé mysli. Úroveň tehdejší 
tvorby posiluje zákonitě společný ateliér se 
slavíčkem a pečlivé sledování pražského 
uměleckého dění.

stal se zakládajícím členem spolku výtvar-
ných umělců mánes a do roku 1926 se 
zúčastnil velké části jeho výstav.
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10.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Zelená džungle
1910
olej, karton
23,5 × 29 cm
sign. Pd remembrance of oto Nejedlý 1910

na rubu přípis „svému nejlepšímu příteli 
v upomínku 15. dubna 1912”

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph.d., 
Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

provenience:
 � význačná sbírka Praha

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

cejlonská krajina patří mezi několik ohro-
mujících přírodních dojmů, které otakar 
Nejedlý ve svém životě zažil. ten první byl 
moře, jak sám vyznává, a nyní je to džungle. 
Nekonečné moře lesů v modrém prosto-
ru naplněném klidem a hlubokým tichem. 
„Jedním slovem, byl to ráj.” s Jaroslavem 
hněvkovským se živí lovem v džungli 
a během července a srpna 1910 vedou 
samotářský život v lesích. Po náročném uply-
nulém roce boje o existenci jsou však vyčer-
páni, síly je opouštějí, samota doléhá, tak se 
rozhodnou pro odjezd z cejlonu do indie.

Později na tento únik do samoty Nejedlý 
vzpomíná: „dva měsíce samotářského živo-
ta v těchto zapomenutých končinách světa 
řadím mezi nejkrásnější své vzpomínky, které 
se mi hluboko a nesmazatelně zapsaly do 
duše. Příroda, které se nedotkla žádná lidská 
kultura, působí blahodárně na ducha člo-
věka. Přírodní čistota, kterou je člověk kolem 
dokola obklopen, dává příležitost k mnohým 
úvahám o lidských vlastnostech a hlavně 
o sobě samém.”



42

11.

Radimský Václav (1867–1946)

Krajina z Polabí
olej, lepenka
70 × 100 cm
sign. Pd v radimský

pravost potvrdili: Phdr. Naděžda 
Blažíčková-horová, Phdr. michael Zachař

odhadní cena: 350 000 – 400 000 kč 
vyvolávací cena: 290 000 Kč

co znamenal radimského přesun z Francie 
do Čech pro jeho tvorbu je zřejmé, neje-
nom trvalou změnou námětu a přijetí pozi-
ce domácího umělce, malíře Polabí. krajiny 
z dvacátých let, zvláště jejich první polovi-
ny, jsou již plně české – polabské. objevuje 
se zcela programově jeden z charakteri-
stických rysů krajin tohoto období, a sice 
vynechávání volných míst v barevné vrst-
vě a využívání přírodně okrové barevnos-
ti lepenkového podkladu, nejenom nad 
horizontem, na obloze mezi mračny, ale 
i vegetace, na zemi nebo na zobrazované 
vodní ploše.

kolem roku 1920 se jeho primární škála zele-
ní doplňuje o okrově oranžové tóny a aliza-
rinové modře, na podání říčních porostů 
z let 1920–1925 je zvláštní nervní pastóznost 
malby a do období let 1925–1929 lze zařa-
dit čisté velké zrcadlové plochy stojatých 
vodních hladin.

václav radimský byl malíř, který u nás pro-
sazoval nové umělecké formy a který se 
ztotožnil dokonale s rodnou krajinou Polabí, 
kterou již nikdo jiný po něm nedokázal 
podat s takovou přesvědčivostí a citlivostí.

MISTR 
IMPRESE
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12.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Moře
1909
olej, plátno na dřevě
49 × 62 cm
sign. Pd ot. Nejedlý 1909

odborná expertiza: Prof. Phdr. Petr Wittlich, csc.

pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

chemicko-technická analýza dorothea Pechová, potvrzuje autenticitu a originalitu díla

odhadní cena: 1 200 000 – 1 500 000 kč vyvolávací cena: 950 000 Kč

UNIKáTNÍ UKáZKA MEZI 
ExPRESÍ A NEOIMPRESÍ

Na ploše obrazu je zobrazeno mírné vlnění moře přicházející z hloubky (horní část obra-
zu, tmavší barevná škála zelení a modří), přes prosvětlenější střed (žluté, bílé, růžové) 
k břehu (hnědé tóny). Pozoruhodný je výtvarný způsob vyjádření tohoto přírodního děje 
pomocí krátkých horizontálních barevných skvrn, tvořících neobyčejně pestrou a boha-
tou škálu poloprůsvitných barevných odstínů.

i když estetika tohoto obrazu je stále ještě impresionistická, způsob malby je v souvislos-
tech tehdejší české malby nezvykle modernistický, takže obraz působí z dálky až abs-
traktním dojmem. Podle datování v signatuře by obraz patřil do skupiny děl spojených 
s pobytem Nejedlého v indii a na ceylonu, kdy se výrazně uvolnil jeho rukopis a zjas-
něly barvy. Zároveň nelze vzhledem k modernistickému charakteru obrazu vyloučit, že 
Nejedlý v něm reagoval i na neoimpresionisticky orientované obrazy, které mohl vidět 
třeba za studijního pobytu v Římě, nebo už na pražské výstavě francouzského impresio-
nismu v roce 1907.

obraz je velmi zajímavý z uměleckohistorického hlediska, protože dokládá šíři zájmů 
a podnětů, se kterými se setkávala tehdejší mladá generace v období kolem roku 1910. 
i když je Nejedlý známější jako pozdější tradicionalista, obrazy z ceylonu, ale i některá 
kubistická zátiší, která namaloval pod vlivem v. Beneše, ukazují, jak byla otázka moderní 
malby v této době živá a otevřená.

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

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

v roce 1904 se Nejedlý stal členem spolku výtvarných umělců mánes. k jeho malířské 
profilaci výrazně přispěly i zahraniční cesty, které podnikal od roku 1906. mezi nejvýznam-
nější a zároveň nejpřínosnější patřily cesty do Paříže, Benátek, londýna (1906–1907), Říma 
a na sicílii v roce 1908. Jižní krajiny jej okouzlily hlavně barevností, kterou se snažil zachytit 
i v obrazech. Prosvětlená italská krajina však na něj působila jen velmi krátce. v roce 1908 
se seznámil s malířem Jaroslavem hněvkovským, se kterým v letech 1909–1911 podnikl 
cestu na cejlon a do indie. motivem jeho obrazů se stává okouzlení z objevu přírodních 
scenérií a života v nich – džungle, palmové háje, figurální stafáž domorodého obyvatel-
stva.

v srpnu 1911 se takřka po tříletém působení na cejlonu a jihu indie vrací zpět do Prahy. 
v roce 1913 spolu s vincencem Benešem zakládá „moderní školu malířskou“. opožděně 
podléhá vlivu kubismu. Následuje výrazné, expresivní válečné období, v němž domi-
nují krajinomalby dramatického náboje a děleného rukopisu. v roce 1919 odjíždí 
s vincencem Benešem do Francie, aby společně obrazově zdokumentovali bojiště první 
světové války. monumentální plátna zachycují válkou zničenou krajinu s ohořelými stro-
my, hroby padlých vojáků atd. Francouzská bojiště na malíře velice zapůsobila, a tak se 
rozhodl po návratu vytvořit obrazy, na nichž by byl zachycen charakter české krajiny.

v dubnu roku 1925 byl Nejedlý jmenován profesorem krajinářské školy Akademie výtvar-
ných umění v Praze. v letech 1925–1938 jezdil se svými žáky každoročně na studijní poby-
ty do Francie, itálie, dalmácie, kde nacházel i inspiraci pro vlastní tvorbu.

rodné zemi však zůstal, přes všechnu krásu ciziny, věrný. společně se svými žáky navště-
vuje mělnicko, Šumavu, Český ráj a roku 1949 i slovensko. všechna tato místa využil i jako 
inspiraci pro vlastní obrazy.

v roce 1955 byl poctěn titulem zasloužilý umělec. otakar Nejedlý zemřel 17. června 1957 
v Praze.
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13.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Zátiší s bílým pohárem
kombinovaná technika, karton
45 × 29 cm
sign. ld ot. Nejedlý, Pd ot. Nejedlý (tužkou pod paspartou)

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

pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 400 000 – 500 000 kč vyvolávací cena: 150 000 Kč

Posuzované „Zátiší s bílým pohárem“ je autentickým, kvalitním a mimořádně sběratelsky 
vzácným dílem otakara Nejedlého, významného představitele české moderní malby 
první poloviny 20. století, který je znám především jako krajinář, jehož jméno se bezmála 
stalo synonymem tohoto žánru v domácím výtvarném umění (také díky skutečnosti, že od 
roku 1925 zastával funkci profesora krajinářské speciálky na pražské Akademii výtvarných 
umění). Autorova tvorba se dynamicky proměňovala v souvislosti s dramatickými dějinnými 
i životními zvraty. Prošla vývojem od osobité interpretace impresionismu, secesního dekorati-
vismu a kolorismu přes kubismus až po „obsahovou krajinomalbu“ novoromantické citovosti.

Aktuálnost a přitažlivost Nejedlého díla spočívá právě v rozpětí mezi póly domova a ciziny, 
města a venkova, přírody a civilizace, a především avantgardy a tradicionalismu. Z tohoto 
hlediska představuje mimořádně důležitou kapitolu autorova neortodoxní recepce kubis-
mu, k níž dochází roku 1914. Autor po návratu z cest po cejlonu a indii (1911) sdílí společný 
ateliér s vincencem Benešem, který mu pomáhá zapojit se do současného pražského kul-
turního života. ve vinohradském ateliéru spolu dokonce otevřou „moderní školu malířskou“. 
oblíbí si ho i Bohumil kubišta (B. kubišta v dopise Janu Zrzavému z Puly, 1913: „myslím, že 
Nejedlý je jediný ze všech poctivý člověk a že se řídí jen uměním a ne stranictvím.“)

Posuzovaná práce je autorovou raritní a špičkovou realizací z tohoto krátkého období, kdy 
Nejedlý překvapil otevřeným přijetím „evropského“ kubismu a stvrdil tak svou spřízněnost 
s kubistickou avantgardou, k níž ho přivedl právě vincenc Beneš. Patří k unikátnímu souboru 
kvašových zátiší, který je dnešní historií umění vnímán jako Nejedlého originální vklad do 
českého moderního umění. vzácnost posuzovaného díla umocňuje skutečnost, že větši-
na děl z tohoto nepočetného souboru se nachází ve sbírkách oblastní galerie v liberci 
a galerie moderního umění v roudnici nad labem.

Protože Nejedlý byl od počátku koloristickým, senzitivním malířským talentem a nebyl svá-
zán kubistickou ortodoxií ovládající skupinu výtvarných umělců, v „Zátiší s bílým pohárem“ 
dynamicky rozvinul hru do sebe vklíněných ploch, typických pro syntetické období kubismu, 
a „útržků reality“ (imitace struktury dřeva, grafismy) s opravdu neobyčejnou suverenitou, 
jako radikální a mimořádně výmluvné gesto.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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14.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

V lese
1916–1917
olej, plátno
115 × 105 cm
sign. Pd ot. Nejedlý

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

pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 1 000 000 – 1 200 000 kč vyvolávací cena: 750 000 Kč

Posuzovaný obraz je autentickým, mistrovským a okouzlujícím dílem otakara Nejedlého, 
přední osobnosti české krajinomalby první poloviny 20. století, od roku 1925 profesora 
krajinářské speciálky na pražské Akademii výtvarných umění. Je autorovou špičkovou 
realizací z jeho umělecky nejsilnějšího a také nejvíce ceněného období, které začíná 
již v rané době slavíčkovské inspirace (pobyt Nejedlého s A. slavíčkem v kameničkách 
v letech 1904–1905) a které se uzavírá koncem první světové války. tato fáze má přitom 
několik tvůrčích vrcholů. Prvním z nich jsou díla podnícená autorovou cestou na cejlon 
a do indie v letech 1909–1911. další důležitou kapitolou Nejedlého tvorby je rok 1914, kdy 
autor dodatečně absorbuje podněty kubistické avantgardy. tyto impulzy mohl plně zužit-
kovat v následující fázi let 1915–1918, do níž spadá i posuzovaný obraz.

Nejedlý zde neobyčejně sugestivně ztvárňuje intimní lesní partii, čímž rozvíjí tradici české 
krajinomalby 19. století, zejména mařákovy školy, a posouvá ji ke zcela modernímu výra-
zu. Naprosto precizně pracuje děleným rukopisem, poučeným na cézannovi. uplatňuje 
kvality delikátního kolorismu – v mimořádně noblesní barevné paletě převládají hnědé, 
zelené a okrové tóny. tímto však zajímavost obrazu zdaleka nekončí. Jako pointu umis-
ťuje Nejedlý do interiéru lesa figurální prvek, zcela nepopisný, v rovině promyšleného, 
expresivně laděného barevného kontrastu. Je fascinující, že se zde setkáme se stejným 
principem, který charakterizoval Nejedlého díla i po návratu z indie a cejlonu: obraz 
symbolizuje uzavřený celek pozemského „ráje“ (v jednom případě exotického a v dru-
hém, našem případě „ráje“ domova), v němž člověk splývá ve vyšší harmonii s přírodou.

Posuzovaný obraz „v lese“ je opravdu překrásným a „vzorovým“ příkladem Nejedlého 
„obsahové krajinomalby“, která svůj nejvlastnější výraz nachází právě v období první svě-
tové války. toto bravurně koncipované dílo je nádhernou ukázkou autorovy exaltované 
novoromantické citovosti.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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15.

Kupka František (1871–1957)

Černé akcenty – Ženy
cca 1918–1920
pastel, uhel, papír
38,5 × 29 cm
sign. ld kupka

odborná expertiza: Pierre Brüllé

konzultováno s vladimírem lekešem, spoluautorem připravovaného soupisu díla 
a znalce zapsaného v guide international des experts – spécialistes vydaném ve Francii

provenience:
 � zakoupeno v aukci sotheby ś, london, 24. 3. 1999, č. 77
 � zakoupeno v aukci sotheby ś, london, 13. 6. 2011, the hascoe Family collection 
important czech Art

literatura:
 � Jiří hlušička, the hascoe collection of czech modern Art, Prague, 2004, str. 26 
uvedeno, str. 208, č. d159, katalogováno, str. 88, pol. 71 reprodukováno

 � katalog sotheby ś, the hascoe Family collection important czech Art, pol. 96, 
popsáno str. 122, ilustrační foto str. 123

odhadní cena: 1 300 000 – 1 500 000 kč vyvolávací cena: 1 100 000 Kč

kupka studoval v ateliéru historické a náboženské malby na Akademii výtvarného umění 
v Praze u mistra Františka sequense, zástupce tradice tzv. Nazarénů, kteří se soustředí na 
geometrické tvary spíše než na živou, realistickou kresbu. Nazarénem byl i kupkův další 
učitel, eisenmenger (tentokrát již ve vídni). kupka se jeden čas živil jako spiritistické médi-
um; mystické a okultní vědy jsou jeho celoživotním zájmem. v Paříži vstupuje do kontaktu 
s malíři, jež jsou souhrnně označováni jako orfisté. Autorem pojmu je Apollinaire. orfisté 
usilují o čistou malbu vzdalující se předmětnosti (reálným objektům) směrem k dynamic-
kému koloritu. i s touto skupinou lidí se však kupka rozžehná, jako individualista a samo-
tář nenáleží žádným „ismům”. v Paříži je ještě ovlivněn tvorbou lautreaca, cezanna, 
gauguina a muncha. studuje na sorbonně přírodní vědy, fyziku, biologii a fyziologii 
a pomocí mikroskopu se mu otevírá svět mikrokosmu. od té doby je fascinován konstruk-
cí, strukturou a pohybem materiálu na malířském plátně. směřuje k abstrakci. usiluje 
o syntézu malířství a hudby, aby i tuto ideu nakonec zavrhl. Nejslavnějším výsledkem 
těchto experimentů je dvoubarevná fuga, inspirována hudbou J. s. Bacha.

kupkovo dílo a jeho hluboký přínos umění byl uznán celosvětově a dnes patří kupkovy 
obrazy mezi nejdražší díla moderních světových umělců.

„velké umění je učiniti viditelnou skutečností neviditelné a nehmotné.“ František kupka
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SVěTOVě UZNáVANý TVůRCE 
 ABSTRAKTNÍ TVORBy
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16.

Zrzavý Jan (1890–1977)

Zátiší se dvěma vázami
1928
tempera, plátno
27 × 35 cm
sign. lN J. Zerzavý 1928

na rubu etikety výstav: vystaveno na výstavě umělecké besedy v obecním domě  
hl. m. Prahy

odborná expertiza: Phdr. karel srp

provenience:
 � ze sbírky Judr. Josef Palivec

reprodukováno:
 � monografie dílo Jana Zrzavého, 1906–1940, č. lxxvii

odhadní cena: 2 500 000 –3 000 000 kč vyvolávací cena: 1 900 000 Kč

málokterá oblast z tvorby Jana Zrzavého je tak málo známá jako jeho zátiší z konce 
dvacátých let. Bylo to dáno tím, že naprostá většina z nich zmizela v soukromých sbír-
kách, jež byly léta nedostupné. ve druhé polovině dvacátých let, zřejmě po diskusích 
s otakarem Štorch marienem, se Zrzavý rozhodl vytvořit několik zátiší, ve kterých si silně 
pohrával s perspektivou a prostorovou skladbou. Po období, kdy se věnoval figurálním 
pracím a krajinám, se soustředil na pevné předměty, jejichž vzájemné vztahy mohl peč-
livě zvažovat. vytvářel originální kompozice, naprosto jedinečné a podstatně se lišící od 
tehdejšího typu převažujících zátiší.

toto zátiší bylo poprvé vystaveno v Aventinské mansardě na výstavě nových obrazů Jana 
Zrzavého (22. října – 1. prosince 1928), kde mělo kat. číslo 9 a prodávalo se za 3 600 kč. 
Zároveň bylo poprvé publikováno v prvém čísle musaionu, časopisu, vydávaného Štorch 
marienem, (musaion, r. 1, 1929–1930, č. 1, s. 5), kde mělo název Zátiší s dvěma vázami. 
Následně jej již jeho noví majitelé zapůjčovali jednak na dvě skupinové výstavy (sto 
let českého umění 1830–1930, 153. výstava svu mánes, uskutečněná jako prvá výstava 
v nově otevřené budově mánesa v listopadu a prosinci 1930; Jubilejní výstava umělecké 
besedy 1863–1933, obecní dům, Praha, 28. 4. – 25. 7. 1933, č. k. 260 Zátiší, maj. Paní h. 
Palivcová). Zátiší nechybělo ani na souborné výstavě Jana Zrzavého dílo z let 1905–1940, 
březen–duben 1940, umělecká beseda, obecní dům, č. k. 80, kde již bylo vystavené pod 
pozměněným názvem Zátiší s vázou a jablky. Zmatek do názvů vnesla monografie Jana 

JEdINEČNá UKáZKA ZRZAVéhO TVORBy ZáTIšÍ
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Zrzavého (dílo Jana Zrzavého, Praha 1941), ve které bylo zátiší pod mírně změněným 
názvem Zátiší s vázou a jablky publikováno na téže stránce jako Zátiší s třemi jablky (obr. 
lxxvii a lxxvii), aby v katalogovém seznamu dostalo ještě odlišný název Zátiší s vázami 
a jablky. Zde již bylo uvedeno, že jde o majetek dra Palivce. Následně bylo vystaveno 
pod zcela posunutým názvem na velkých Zrzavého retrospektivách v roce 1963, kde bylo 
označeno jako Zátiší s ubrouskem a jablky (mánes, Praha, leden–březen 1963, č. k. 111; 
dům umění města Brna, duben 1963, č. k. 83). v katalogu k těmto široce navštěvovaným 
retrospektivám bylo rovněž publikováno. ve změně názvu pokračovali miroslav lamač, 
který ve své monografii Jana Zrzavého (odeon, 1980) toto zátiší reprodukoval (obr. 100) 
a označil za Zátiší s ubrouskem. doporučuji zachovat autorův původní název Zátiší se 
dvěma vázami, který nadále zabrání dalším omylům.

Z hlediska Zrzavého tvorby jde o významné dílo, velmi dokonale provedené po barevné 
i kompoziční stránce. lze jej počítat mezi nejvýznamnější, jež Zrzavý ve dvacátých a tři-
cátých letech uskutečnil.

PhDr. Karel Srp
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17.

Kupka František (1871–1957)

Abstraktní kompozice
20. léta 20. stol.
kvaš, karton
41,5 × 30,5 cm
sign. Pd kupka

odborná expertiza: Pierre Brüllé, Phdr. karel srp

konzultováno s vladimírem lekešem, spoluautorem připravovaného soupisu díla 
a znalce zapsaného v guide international des experts – spécialistes vydaném ve Francii

odhadní cena: 1 400 000 – 1 500 000 kč vyvolávací cena: 1 200 000 Kč

František kupka byl český malíř a grafik světového významu, jeden ze zakladatelů moder-
ního abstraktního malířství. Jeho vztah k hudbě se podílel na vzniku a realizaci dalšího 
nového výtvarného směru – orfismu, tedy směru, přibližujícímu malířství jiným uměním 
(hudba, poezie). Převážnou část života žil ve Francii.

kupkův výtvarný talent rozpoznal továrník Josef Archleb, který se stal jeho mecenášem. 
i jeho přímluva u kupkova otce rozhodla, že mladý František začal malbu studovat. Po 
pražské Akademii výtvarných umění byl přijat i na akademii ve vídni. kromě kreslení se 
zajímal také o literaturu, astronomii, náboženství a okultismus. v polovině 90. let 19. století 
odjel jako stipendista do Paříže, kde se trvale usadil a s přestávkami žil až do své smrti.

když v roce 1912 na Podzimním salónu v Paříži vystavil poprvé své nefigurativní obrazy 
(Amforu, dvoubarevnou fugu a teplou chromatiku), sklidil nepochopení a posměch. 
Během první světové války se zapojil do organizování českých legií, v té době se seznámil 
také s tomášem garriguem masarykem. Bojoval na frontě, navrhoval uniformy a prapor 
legií, maloval plakáty, které zesměšňovaly monarchii.

dílo Františka kupky se do své konečné podoby utvářelo od prvopočátečního popisného 
realismu přes vlivy doznívajících malířských tendencí a směrů až ke konečnému vyústě-
ní do abstrakce. samotná abstraktní tvorba Františka kupky měla svůj specifický vývoj 
a zákonitosti. Šlo zde o zpracování tématu pohybu. Až do roku 1930 byly základem jeho 
nefigurativních obrazů realistické podklady, vrcholné období kupkovy tvorby však před-
stavuje tzv. čistá abstrakce. díla Františka kupky byla vystavována na mnoha výstavách 
u nás i v zahraničí. 
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18.

Myslbek Josef Václav (1848–1922)

Oddanost
1880–1884
bronzová plastika
v. 53 cm
sign. zprava na plintě J. v. myslbek

varianta díla reprodukovaná v monografii: J. v. myslbek, v. Neubert a synové, Praha 1942

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

provenience:
 � ing. ranocha, ostrava, majitel dolů a hutí

odhadní cena: 250 000 – 300 000 kč vyvolávací cena: 180 000 Kč

Posuzovaná plastika „oddanost“ je autentickým, reprezentativním a sběratelsky raritním 
dílem Josefa václava myslbeka, jedné z nejvýznamnějších osobností českého kulturního 
života devatenáctého století, sochaře tzv. generace Národního divadla, který svou tvor-
bou povznesl české sochařství na světovou úroveň a položil základy jeho vynikajícího 
rozvoje ve století dvacátém. myslbek byl rozený syntetik, jeden z největších v českém 
výtvarném umění. Podrobně zkoumaná realita se v jeho zpracování proměňuje ve vyšší, 
zduchovnělou skutečnost, formovanou touhou po zákonitosti umělecké kreace, dávající 
jeho dílu rys klasičnosti a nadčasovosti. Jeho práce se vyznačují vyhraněným skladeb-
ným řádem, uměřeností a citovou ušlechtilostí. Pod hávem střízlivé formy však cítíme 
vnitřní dramatičnost vyplývající z obsahového napětí.

Posuzovaná plastika je mimořádně vzácným prvním návrhem alegorické sochy 
„oddanosti“, která byla objednána pro vídeňský parlament (jeho atiku), když se podaři-
lo prosadit, aby se také čeští umělci podíleli na jeho výzdobě. Prostřednictvím umělecké 
besedy byl osloven myslbek a další tři přední sochaři (m. j. B. schnirch a t. seidan), aby 
předložili návrhy předepsaných alegorií ctností. myslbekovy návrhy, které do vídně 
zaslal, byly čtyři: spořivost, Pilnost, stálost ve smýšlení a oddanost. Právě poslední dva 
jmenované u poroty uspěly a vydobyly si uznání a pochvalu. Jak bylo pro myslbeka 
typické, konečný vzhled sochy dotvářel ve více následně vzniklých variantách. Finální 
verzi v mramoru (výšky kolem 250 cm) provedl roku 1886 r. cellai ve Florencii. socha byla 
oceněna mnoha vyznamenáními, ve vídni cenou reichelovou, v Berlíně zlatou medailí, 
na pařížském salonu čestným uznáním „mention honorable“ a na mezinárodní výstavě 
v mnichově (1888) získala také zlatou medaili.

Posuzovaná plastika „oddanosti“ je dílem dramatického výrazu, bravurně vystihující 
osobní i národní povahu motivu, a živých haptických kvalit. touto „jadrností“ a přesvěd-
čivostí výtvarné formy a obsahu se Josef václav myslbek stal jedním ze zakladatelů 
moderní linie českého sochařství.
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19.

Kremlička Rudolf (1886–1932)

Květinové zátiší
1912
olej, plátno
45 × 30 cm
sign. Pd rkremlička 12

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

provenience:
 � ing. ranocha, ostrava, majitel dolů a hutí

odhadní cena: 700 000 – 850 000 kč vyvolávací cena: 450 000 Kč

Posuzovaný obraz „kytice“ je autentickým a pozoruhodným dílem rudolfa kremličky, 
předního představitele českého klasicismu 20. a 30. let a jednoho z nejvýznamnějších 
„senzualistů“ našeho moderního umění.

Přestože po první světové válce se stal členem skupiny tvrdošíjní, mnohem důležitější než 
jakékoli programy byl pro něj od počátku spontánní vztah ke světu a životu. k výtvar-
ným výbojům svých vrstevníků, kteří se prezentovali na výstavách osmy, zůstával stejně 
nevšímavý jako k ostatním aktuálním proudům moderního umění. radikálové mezi jeho 
spolužáky ho nikdy neznepokojovali, protože „viděl na vlastní oči, že nakreslit nos bylo 
pro ně velkým problémem“. sám byl zaujat především starou holandskou malbou, kterou 
tak oceňoval jeho profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, hanuš schwaiger. 
díky němu kremlička získal hlávkovo stipendium do holandska, kde v roce 1910 pobý-
val. současně podnikl cestu do Paříže. Jeho zdánlivý „tradicionalismus“ mu umožnil 
kultivovat a rozvíjet své tvůrčí nadání, a to pod vlivem klasiků jako c. corot, e. manet, 
A. renoir a dalších představitelů impresionismu a postimpresionismu. v roce 1912 odjíždí 
na hlávkovo stipendium do holandska, které opět využívá i k pobytu v Paříži.

Posuzovaný obraz je kremličkovou solitérní prací, v níž přímo s rozkoší ulpěl na plně rozvi-
tých tvarech květů a jejich barevné nádheře. s naprostou lehkostí přechází do tlumené 
zeleně listů, bezpochyby pod vlivem corotovy stříbřité zeleně. rozehrává zde svůj malířský 
výraz do podoby, v níž dominují prvky rafinovaného senzualismu a delikátní koloristické 
hodnoty v jemných valérech. Barevné osvobození u něj neznamenalo dominanci čisté, 
nelomené barvy, ale uměřené vyrovnání naprostých kontrastů – vlivu corota a fauvistů.

„kytice“ je obrazem, v němž rudolf kremlička zužitkovává své pařížské poznatky, vedoucí 
k zmodernění jeho malířského projevu.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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20.

Beneš Vincenc (1883–1979)

Zátiší s ovocem a ananasem
olej, plátno, lepenka
33 × 46 cm
sign. Pd v. Beneš

přiložený dopis autora prvnímu majiteli 
s nabídkou díla

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, 
Ph.d., Phdr. Jaromír Zemina,  
Phdr. ivo helán

provenience:
 � ing. ranocha, ostrava, majitel dolů 
a hutí

odhadní cena: 120 000 – 150 000 kč 
vyvolávací cena: 85 000 Kč
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v tomto období vývoje se Špálovo nadání a jeho tvořivá vůle rozvinula do šíře a hloubky 
zralého umění, a v modré barvě našel dominantu své barevné skladby. modř je tónem 
pohlcujícím a brzy výlučným, a je malíři nejvlastnějším prostředkem transformace skuteč-
nosti do světa snů. tato vize je tak silně osobní, že jen málo malířů se k ní dopracovalo, je to 

vize jímavá a umělecky cenná, takže musí 
být v soudobém umění posuzována jako 
cena trvalá. Na počátku třicátých let tak 
můžeme ve Špálově tvorbě pozorovat uvol-
nění a vyzrálost. vedle krajin vznikají obrazy 
zátiší a květin. Největším kouzlem zralého 
Špálova umění je také to, že svými plátny 
promlouvá jako umělec, jehož dílo vyzrá-
lo v rámci světově orientovaného umění 
v jadrný projev, plný národního života.

václav Špála patří dlouhodobě k vyhledá-
vaným malířům a jistě si dokáže udržet své 
příznivce i v budoucnu.

21.

špála Václav (1885–1946)

Pivoňky růžové a bílé ve džbánu, v pozadí kus Otavy a kus skal 
a mraků
1937
olej, plátno
88 × 65 cm
sign. Pd v Špála 37

na rubu na blindrámu autorem č. soupisu: ((1051.))

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph.d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

provenience:
 � ing. ranocha, ostrava, majitel dolů a hutí

odhadní cena: 1 400 000 – 1 600 000 kč vyvolávací cena: 1 200 000 Kč
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22.

Slavíček Jan (1900–1970)

Ovoce
olej, překližka
37,5 × 45 cm
sign. Pd J. slavíček, na rubu Jan slavíček

na rubu název a číslice autorem: 7. / ovoce ii

přiložena pohlednice od autora prvnímu majiteli s nabídkou díla

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph.d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

provenience:
 � ing. ranocha, ostrava, majitel dolů a hutí

odhadní cena: 120 000 – 150 000 kč vyvolávací cena: 95 000 Kč

Jan slavíček ve své tvorbě navázal jed-
nak na vývoj moderního světového umění 
v prvních desetiletích 20. století (fauvismus, 
syntetický kubismus), jednak na klasickou 
tradici starých mistrů, zejména holanďanů, 
a velkou českou výtvarnou tradici 19. stole-
tí. vzniklo tak dílo, pro něž je typický důraz 
na barvu a její strukturní vlastnosti.

od počátku byly hlavními tématy 
slavíčkovy malby zátiší a krajina. obrazy 
Červený humr (1939), Zátiší s červeným 
melounem (1940) nebo ovoce v brouše-
né míse (1940) představují vrcholné ukáz-
ky tohoto vyzrálého umění. Jeho zátiší se 
doslova „topí, zrcadlí a blyští v ohnivém 
tratolišti purpurového kraplaku”, jak napsal 
v roce 1943 v básni v. Nezval.
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23.

Nowak Willi (1886–1977)

Trampové
olej, plátno
59 × 73 cm
sign. Pd Willi Nowak

pravost potvrdili Phdr. rea michalová Ph.d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

provenience:
 � soukromá sbírka Brno

odhadní cena: 250 000 – 300 000 kč vyvolávací cena: 160 000 Kč

Počet Nowakových obrazů z tohoto období je poměrně značný a tak si jako vývojových 
dokladů můžeme všímat jen vybraných nejvýraznějších prací, tvořících základ vývoje, 
z něhož Nowak postoupil přímo ke svým vrcholným dílům z první poloviny třicátých let, 
k obrazům krajina s jezdcem, vesnická krajina, letní krajina a u řeky (všechny v Národní 
galerii).

Nowakovo věčné téma je příroda a člověk. Z obrazů vyzařuje klidná harmonie a velký 
rytmus moudré reflexe. cézannovská barevnost je posunuta do polohy výtvarné básně, 
vynikají v ní jemné dominanty nowakovských stříbřitých zelení, povrch obrazu je zpraco-
ván se zralým mistrovstvím.

obraz je ukázkou mistrného zvládnutí úkolu nezvykle koncipovaného, barevný povrch 
září skvělými barevnými souzvuky v jemně hnětené struktuře krásné hmoty. téměř o všech 
obrazech tohoto období lze říci totéž: převažuje v nich klidný, ušlechtilý výraz a uvážlivý 
projev malířského mistrovství.

Nowak patří k těm šťastným ze svých vrstevníků, kteří se dožili obecného ocenění vlastní-
ho díla. Před lety to vyjádřil umělcův přítel prof. dr. emil utitz, vědec s citlivým porozumě-
ním pro hodnoty umění: „…zdá se mi, že mozartova kvetoucí a zářící hudebnost je tomu 
nejblíže příbuzná. Blaženému okřídlenému muzicírování odpovídá zde lehká samozřej-
most malířské formy, která nemá nic násilného, takže pouze myšlenkovým rozborem lze 
si uvědomit přísnost a moudrost této tvorby, zatímco naše oči se volně a plně oddávají 
zážitku něžné a rozkošné radosti.” (1936)
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24.

špála Václav (1885–1946)

Zátiší s červenými jablky
1939
olej, plátno
18 × 21 cm
sign. Pd v Špála 39

na rubu na blindrámu číslo soupisu ((1164.))

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

odhadní cena: 400 000 – 500 000 kč vyvolávací cena: 350 000 Kč

Na začátku tvorby se Špála nechal ovlivňovat především zahraničními umělci. Pod 
dojmem munchovy výstavy v roce 1905 vznikla skica venkovského děvčete (1907), 
obraz Baruše je inspirován cézannem, kvetoucí jabloň pak van goghem. Následující 
léta bychom mohli označit za hledání osobitého stylu tvorby, v kresbách tuší si osvojoval 
umění fauvismu, v Paříži se setkal s kubismem a jeho další tvorba byla tímto střetem silně 
ovlivněna.

vystavoval společně se skupinou tvrdošíjní, patřil do spolku výtvarných umělců mánes. 
Po roce 1923 začal hledat nové téma a maluje krajiny. vrcholem malování přírody je 
tzv. modré období, kdy používal v mnoha odstínech jedinou barvu. malování přírody – 
jak sám říkal – využíval k vyjádření sebe sama. Po roce 1930 se pak věnoval honosnější 
malbě kytic a zátiší, které dovedl k dokonalosti.

MALÍř BAREVNé hARMONIE 
NA FAUVISTICKé TRAdICI
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25.

Král Jaroslav (1883–1942)

Portrét pí A. H.
1924
olej, plátno
90 × 70 cm
sign. Pd Jar. král 1924

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

provenience:
 � význačná sbírka, Brno

vystaveno:
 � svum Aleš, Brno, 1939, kat. č. 58

reprodukováno:
 � v monografii: marcela macharáčková – Jaroslav král, str. 325, č. 224

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč vyvolávací cena: 130 000 Kč

Jaroslav král byl velký tradicionalista, v jehož 
tvorbě vévodí akty dívek a zátiší. malíř, který 
byl perfekcionalistou a vše si musel dopředu 
promyslet. Netvořil impulsivně, vše si promýšlel. 
Než začal pracovat, udělal si vždy několik studií 
v různých velikostech.

Ženské akty a civilistní dívčí portréty v králově 
tvorbě převažovaly od dvacátých let, kdy 
v jeho tvorbě začaly sílit neoklasicistní ten-
dence. dále se pak jeho tvorba vyvíjela mezi 
neoklasicismem a kubismem.

Jaroslav král byl jeden z nejvýznamnějších 
představitelů české, prvorepublikové výtvarné 
scény.
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26.

Bauch Jan (1898–1995)

Koupání
1945
olej, plátno
68 × 91 cm
sign. Nu Jan Bauch 1945

intaktní stav

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

dokumentace:
 � v autorově archivu zachována černobílá fotografie obrazu od fotografů Františka illka 
& Alexandra Paula

vystaveno: 
 � Jan Bauch, galerie hořejš, Praha, 14. – 28. 11. 1945, č. k. 19 /„koupání, olej, 68 × 91 cm“/ 
(razítko z výstavy na blindrámu)

odhadní cena: 600 000 – 800 000 kč vyvolávací cena: 380 000 Kč

Posuzovaný obraz „koupání“ je autentickým, okouzlujícím a špičkovým dílem Jana 
Baucha z jeho vrcholného období poloviny čtyřicátých let, tzv. „dramatické fáze“. Je to 
dílo, které se vyznačuje poutavou smyslovostí, extatičností malířského projevu a fascinuje 
sugestivními „přísvity“ barev. Představuje sběratelsky výjimečnou práci, protože bylo pre-
zentováno na autorově klíčové výstavě v galerii v. hořejše v listopadu 1945. o významu 
a úspěchu této výstavy svědčí také to, že ji navštívil tehdejší prezident edvard Beneš 
s chotí. Zatímco v některých z představených pláten se Jan Bauch ještě vyrovnával 
s ozvuky válečných let, tematika senzuálních ženských aktů představovala nový příklon 
k životu. dodejme jen, že rok 1945 byl pro autora šťastný po všech stránkách – tehdy se 
také oženil s helenou grünfeldovou.

Jana Baucha přitahovaly náměty, které mu umožňovaly vyvolat svár a hru intenzit, hmot 
a světel. Proto se vracel „k tak od věků dramatickému ději, jakým je žena, tělo ženy, krása 
ženy, ta závratnost…” (malířova slova). Akt, ať už samostatný či v sofistikovanější kompo-
zici, jakou bylo právě téma koupání, Paridova soudu apod., představoval jedno z jeho 
zásadních a nosných témat.

Posuzovaný obraz je vskutku mistrovskou ukázkou Bauchova tíhnutí k  expresivní smyslo-
vosti, k zachycení opojení z krásy a haptické bohatosti, charakterizující ženské tvary. Jako 
by vyslyšel slova Augusta rodina: „tělo je model formovaný náruživostí.”

REPREZENTATIVNÍ UKáZKA MALÍřSKé ExPRESE 
A OJEdINěLéhO VITALISMU
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hlavním tvárným prostředkem je autorovi „plastické dobývání formy”. Prostřednictvím 
klasického tématu koupání ztvárňuje svět nejenom v optické, ale především lyrické kráse. 
dr. kamil Novotný o autorově díle psal: „Jan Bauch jemně vnímá a na vjem prudce rea-
guje. Jeho citovost a citlivost zachovala si i do mužných let neotřelost téměř chlapeckou… 
Jeho vjemy jsou bohaté, mnohostranné a jdou hluboko pod povrch… (Bauchovy) akty 
postihují samo ženství v plné animální síle…“

suverénním štětcovým staccatem reflektoval Bauch na plátně vibraci zjitřených citů. 
celkový výraz umocnil tím, že vyhrotil kontrast světla a stínu. Ženské akty tak doslova svě-
telně „probleskují“ z barevně bohatě rozehraného pozadí, jako „výbuch směrem k životu“.

obraz „koupání“ je špičkovým a velmi cenným Bauchovým dílem, vyznačujícím se 
„prouděním života“, jehož vyjádření se stalo autorovi nejvlastnějším uměleckým progra-
mem. Bravurně svědčí o ojedinělém vitalismu Bauchova malířského projevu, který má 
adekvátní srovnání jen v těch největších jménech českého a šířeji evropského moderní-
ho malířství.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D
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27.

Kotík Pravoslav (1889–1970)

Dva muži a žena
1928
olej, lepenka
43 × 40,5 cm
sign. PN P. kotík 28, na rubu autorem 1928

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

popsáno:
 � v monografii – katalogu výstavy: marcela Pánková – Pravoslav kotík, Ng Praha, 1991, 
str. 121, č. 200

 � vysoké – Nová Paka, 1985 (reprodukováno)

vystaveno:
 � cheb, 1977, kat. č. 17,
 � vysoké – Nová Paka, kat. č. 11
 � Čáslav – kutná hora, b. k.

odhadní cena: 300 000 – 350 000 kč vyvolávací cena: 240 000 Kč

„Proti abstraktnímu nebo nefigurativnímu umění se často rebeluje. Je to proto, že lidé 
chtějí mít na obraze to, co znají. Jakmile se tam divák setká s novou formou, třebas 
figurativní, kterou nezná, ihned zaujme negativní postoj. v mých obrazech právě figura-
tivnich, kde tvary a barvy zůstávají mimo naturalistický pohled nebo popisnost, vychází 
to nefigurativní zcela logicky. v abstraktním malířství jde přece o základní věci, které jsou 
věčně trvalé, tedy prostor, barva, světlo, hmota. A nefigurativní umění je souběžné s tím, 
co probíhá v moderní hudbě, v hudbě vůbec. kupka např. maluje dvojhlasou fugu nebo 
sólo černé čáry.

měl jsem rád cézanna, Picassa a ještě více Braqua, působil na mě i matisse, leccos 
z expresionismu a snad i z dadaismu, ale především tu byl můj vztah k české gotice. 
Jsem si toho velmi jasně vědom, náznaky gotického cítění provázely celý můj vývoj, pře-
cházely z jedné periody do druhé. když se dneska dívám třebas na ty své „vypravovací 
obrazy“, je to tam zcela zřetelné. to gotické mám kdesi hluboko v sobě. Baroko jsem 
nijak zvlášť nemiloval, byl jsem jaksi pořád na stráži, ale v těch dynamických obrazech to 
barokní je. Z našich malířů na mě velmi působil kubišta, hlavně svým umělecky morálním 
postojem, svou houževnatostí, s jakou šel za svým programem, svým úsilím najít něco 
nového a hledat sám sebe.

moje všechny etapy, či lépe metamorfózy, spolu souvisí, protože jednak se vážou na jed-
noho člověka, který přece nemůže vyskočit sám ze sebe, jednak se člověk posunuje do 
nových a nových citových a vnímacích prostorů, které pak určují jeho další práci.”Pravo-
slav kotík, 1966 (rozhovor u příležitosti 75. narozenin)
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28.

hudeček František (1909–1990)

Noční město
1944
uhel, kvaš, karton
45,5 × 60 cm (výřez)
sign. Pd Fr. hudeček 44

pravost potvrdili: Phdr. rea  
michaelová, Ph. d., Phdr. ivo helán

odhadní cena: 50 000 – 80 000 kč 
vyvolávací cena: 24 000 Kč

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

František hudeček přistupoval ke své tvor-
bě velmi neobvyklým způsobem, nezají-
mal ho ani tak výsledný tvar jako spíše hle-
dání cest a možností, které k němu vedly. 
Proto je také jeho projev zcela od začátku 
původní a nedochází zde ani k náznaku 
kopírování ostatních českých a evropských 
umělců. v díle se tak naplňují hlavně před-
stavy samotného autora a každý motiv je 
pečlivě zpracováván ze všech možných 
hledisek a variant.

ChARAKTERISTICKá 
UKáZKA VýTVARNéhO 
PROGRAMU SKUPINy 42
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29.

Tikal Václav (1906–1965)

Duha rozporů romantika 
Maldorora a skutečnost 
atomového věku
1957
tempera, karton
37,5 × 59,5 cm
sign. na rubu pozůstalostním razítkem 
„Z pozůstalosti václava tikala”

na rubu podpis manželky autora

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová,  
Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo 
helán

reprodukováno:
 � monografie václav tikal, str. 146, 
č. obrazu 128

 � skica k obrazu, která je v majetku 
Ng Praha, je reprodukována ve 
výstavním katalogu v. tikala, str. 100

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

specifický styl václava tikala, který nezapře sepjetí se surrealismem, byl zpočátku inspiro-
ván stylem salvadora dalího. Postup, který využívali mnozí surrealisté, vnášel do tikalovy 
často precizně vycizelované tvorby prvek náhody. Postupně si ale nalézá vlastní cestu 
své tvorby.

václav tikal studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. v letech 1945–47 se účast-
nil akcí skupiny ra. v roce 1951 se podílel na surrealistických skupinových sbornících 
Znamení zvěrokruhu, v letech 1958–62 na pracovních albech objekt 3–5.

Účastnil se mnoha domácích i zahraničních výstav českého surrealismu.
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ČELNÍ PřEdSTAVITEL 
SURREALISTICKéhO 
USKUPENÍ RA
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30.

šíma Josef (1891–1971)

Corps d' azur en forme de ciel
1958
olej, plátno
65 × 54 cm
sign. Pd J. Šíma 58, na rubu na blindrámu na štítku Šíma 1958

na rubu název díla autorem a štítek výstavy galerie edwin engelberts, geneva, 1977, 
s popisem díla, kat. č. 14. přiložena restaurátorská zpráva tomáše Bergera

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

vystaveno:
 � Joseph sima 1891–1971, museum Bochum, 9. 11. 1974 < 5. 1. 1975, č. k. 67 (corps d ázur 
en forme de ciel / Azurblauer körper in Form vom himmel, 1958, Öl/lwd, 65 × 54 cm, 
sign. unten rechts: J. ŠímA 58; Privatsammlung Paris)

 � Présence de simA 1891–1971, galerie le Point cardinal, 28. 10. – konec prosince 1975, 
č. k. 15

odhadní cena: 2 800 000 – 3 500 000 kč vyvolávací cena: 2 200 000 Kč

SyŽET MéhO MALOVáNÍ JE SVěTLO 
A JEdNOTA VšECh VěCÍ
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Posuzovaný obraz je autentickou, krásnou ukázkou Šímovy malby z období po ii. světové 
válce, kdy autor obnovil svůj vztah k filozofii skupiny le grand jeu (vysoká hra), která se 
mu stala oporou pro další vývoj. Po roce 1950 vstupuje plně vnitřně zocelen a s novou 
energií do pozdní fáze svého díla, která přinese další z jeho tvůrčích vrcholů. dospěje 
k jedinečné syntéze, vyznačující se nejen typickou malířskou suverenitou a výrazovou 
lehkostí, ojedinělou mírou výrazové svobody, ale především neobyčejnou hloubkou 
ponoru do podstaty světa a života.

Úder blesku, jehož svědkem se Šíma stal roku 1920 na cestě z hendaye do san sebastian, 
kdy spatřil „světlo, jež se stalo hmotou“, a pozdější iluminační zážitek z carony, který mu 
vyjevil jednotu světa, se pro něj staly natolik určujícími prožitky, že zásadním způsobem 
ovlivnily celou jeho tvorbu. k jeho „osudovému sblížení se světlem“ (F. Šmejkal) dochází 
v druhé polovině 50. let.

Posuzovaný obraz, nesoucí lecomtovský název „corps d ázur en forme de ciel“ 
(Blankytné tělo ve tvaru oblohy), je neskutečnou, světlem erodovanou krajinou, jako by 
zcela „očištěnou od světa“ (r. gilbert – lecomte). Autor zde kondenzuje vibrující světlené 
prostředí do jakéhosi „energetického jádra“ ve formě blankytného mraku, vznášejícího 
se v neurčitém prostoru s delikátním náznakem země a horizontu. Předkládá nám men-
tální krajinu vnitřního zření, vzniklou jako souhrn hluboké kontemplace přírody a světa.

kolorit plátna je redukován na dvě domi-
nantní barvy, šedou a blankytnou modř. 
Francouzský filozof gaston Bachelard ve 
svém rozboru psychologického výkladu snění 
poznamenal, že blankytná modř se obje-
vuje „na vrcholcích, k nimž nás zvedá sen“. 
(g. Bachelard, ĺ air et les songes, 1943).

Je zajímavé, že Šíma vždy zdůrazňoval mate-
rialistické zakotvení svých světelných vizí, tedy 
nepojímal světlo jako transcendentální entitu, 
nadpřirozené zjevení, ale jako projev hmoty. 
sám se roku 1959 vyjádřil v soukromém dopi-
se: „…syžet mého malování je světlo a jednota 
všech věcí. A jednota všech věcí je jednot-
nost hmoty, jejímž nejsubtilnějším projevem 
je světlo – světlo nikoliv jako záhadné fluidum 
osvětlující předměty, nýbrž jako síla tvořící 
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existenci předmětů…“ Na jedné straně tak 
byl inspirován objevy moderní fyziky, aby 
se současně řídil svou básnickou intuicí.

„corps d ázur en forme de ciel“ (Blankytné 
tělo ve tvaru oblohy) je klenotem Šímovy 
pozdní, produchovnělé a nesmírně subtilní 
tvorby.

dílo Josefa Šímy (1891–1971) patří k těm 
nemnohým hodnotám světového moder-
ního umění, které vzdorují zařazení do 
úzkých kategorií jednotlivých výtvarných 
směrů. Bylo tomu tak v období surrealismu, jehož doktríně se Šíma nikdy zcela nepodří-
dil, tak i v pozdní fázi na pomezí nefigurativní tvorby, aniž by k ní mohlo být oprávněně 
přiřazováno. většinu svého života prožil v Paříži a jako jednomu z mála českých umělců 
se mu podařilo aktivně se podílet na mezinárodním výtvarném dění. svou výtvarnou 
dráhu začal v prvních poválečných letech obrazy s civilistní tématikou, které po odjezdu 
do Francie v roce 1920 střídá krátké období větší formální experimentace. od roku 1921 
participoval jako zahraniční dopisovatel na aktivitách uměleckého svazu devětsil. teigův 
program stavby a básně, konstruktivismu a poetismu, korespondoval s jeho tvůrčím 
založením. v roce 1927 se stává s několika mladými francouzskými básníky zakládajícím 
členem skupiny le grand Jeu. v 2. polovině 20. let se v jeho obrazech zrodil nový imagi-
nativní svět, který vyrůstá z vědomí jednotnosti struktury kosmu a sounáležitosti jeho částí.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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31.

Serpan Jaroslav (1922–1976)

Zaatryyg
1952
olej, plátno
96 × 115 cm
sign. ld serpan 1952, na rubu serpan 1952

na rubu název autorem a dvě nečitelná razítka

pravost potvrdili: Phdr. ilona víchová, Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

vystaveno:
 � 1952 signifiants de l’informel il, studio Paul Facchetti, Paris. (texte de présentation 
de michel tapié)

 � Jeunes peintres, 14 octobre–13 novembre 1955, musée national d'art moderne, Paris 
(katalog str. 37–39)

odhadní cena: 750 000 – 900 000 kč vyvolávací cena: 550 000 Kč

serpan, vlastním jménem iaroslav sossountzov (někdy psáno yaroslavl), se narodil 4. 6. 
1922 v karlštejně u Prahy, rodičům ruských emigrantů. Jeho otec byl geologem a důlním 
inženýrem, převážně pracujícím pro francouzské společnosti v Alžírsku a maroku. Z toho-
to důvodu rodina přesídlí v roce 1934 do Francie a usadí se v le Pecq, předměstí Paříže.

Na Pařížské sorbonně vystudoval matematiku a biologii a v roce 1953 získal doktorát. od 
tohoto roku se také na sorbonně stal asistentem a poté profesorem biologie.

serpan byl muž mnoha činností, specializací a žánrů. Psal sbírky básní, literárních esejí 
a kritických pojednání o malířství a estetice. od roku 1940 se také intenzivně věnuje 
malbě a grafice. Jeho další vášní mimo biologii a umění je horolezectví. to se mu také 
stane osudným, 17. května 1976 odešel na horskou túru v oblasti Ariège v Pyrenejích, kde 
se ztratil. roku 1981 byl prohlášen úředně za mrtvého.

Jeho malířská činnost je rozdělena do následujících období:
Période surréaliste 1945–1951
Période du signe nois 1952–1963
Période du signe blanc 1967–1968
Période 1968–1971
Période 1971–1976

Nejvýznačnější přínos ke světovému pojetí vnímání struktury malby a prostoru nastane 
u serpana v roce 1950, kdy opustí surrealismus spolu s Antoanem tapie (*1923), André 
massonem (1896–1987) a Alfredem otto Wolfgang schulzem (*1913) malují novým stylem, 
který po jejich výstavě v roce 1952 je nazýván informel.
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32.

Tikal Václav (1906–1965)

Města v lidech
1962
tempera, lepenka
46 × 31 cm
sign. ld tikal 62

na rubu autorem města v lidech – 62 – tempera

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

odhadní cena: 100 000 – 120 000 kč vyvolávací cena: 65 000 Kč
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Aleš veselý patří k nejvýraznějším a také nejoriginálnějším osobnostem českého výtvar-
ného umění posledního půlstoletí. Překračuje tradiční představy o výtvarném projektu 
a k vyjádření svých představ nachází nová řešení. Jde v nich o vystižení charakteru doby 
novými vyjadřovacími prostředky.

v polovině šedesátých let vytvářel objekty vznikající skládáním a upravováním naleze-
ných předmětů z různých materiálů, ze dřeva, kovů, kamenů, fragmentů zařízení a strojů. 
kombinoval také kresbu, fotografii, malbu a koláž, aby v prolínání klasických i netra-
dičních výrazových prostředků co nejpřesněji zachytil své představy. v jeho tvorbě se 
setkaly protipóly primitivní drsnosti a vytříbené kultivovanosti, které se kupodivu vzájemně 
nevylučují.

Jeho práce jsou zastoupeny:
the solomon guggenheim museum, New york, usA
the olympic Park, soul, korea
the soros collection, New york, usA
centre georges Pompidou, Paris, France
museum Folkwang, essen, Německo
museum Bochum, Bochum, Německo
gustav-luebcke-museum, hamm, Německo
National gallery, Praha, Československo
the state Jewish museum, Praha, Československo
uffizi gallery, Florencie, itálie
a v mnoha dalších

samostatné výstavy (výběr):
1963 stigmatické objekty, Alšova síň, Čr
1969 Wiener secession, vienna, rakousko
1980 gustav-lübcke-museum, hamm, Německo
1994 chicago international Art exhibition, chicago, usA
1995 the czech center, New york city, usA
2000 utopie und reflexion, Panorama museum, Bad Frankenhausen, Německo
2003 infinite Point, carosso FineArt , New york, usA

33.

Veselý Aleš (1935)

Enigma
1965
kombinovaná technika, asambláž, plech, struska, vrypy, deska
70 × 51 cm
sign. na rubu Aleš veselý

pravost potvrdili: Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

odhadní cena: 120 000 – 150 000 kč vyvolávací cena: 95 000 Kč
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2005 tři brány / three gates, Židovské muzeum, Praha, Čr
2007 Aleš veselý, východočeská galerie, Pardubice, Čr
2009 Aleš veselý v prostorách Josefa Pleskota, litomyšl, Čr a další
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34.

dlouhý Bedřich (1932)

Harmonikář
1957
olej, dřevěná deska
38 × 53,5 cm
sign. ld monogram Bd, Pd 1957

odborná expertiza: Phdr. Jiří kohoutek

odhadní cena: 400 000 – 450 000 kč 
vyvolávací cena: 350 000 Kč

Bedřich dlouhý byl v roce 1954 jedním 
ze zakládajících členů skupiny Šmidrové, 
která navazovala na myšlenky dadais-
mu a zabývala se estetikou divnosti. ve 
skupině se setkal ještě s dalšími výraz-
nými osobnostmi českého umění, k nimž 
se řadí Jaroslav vožniak, Jan koblasa, 
karel Nepraš či rudolf komorous. Na konci 
padesátých let se nakrátko přiklonil ke 
strukturálnímu projevu, v němž dospěl 
k čisté abstrakci. Přitom se však do jeho 
obrazů, reliéfů či objektů vracely útržky 
reality vytržené z původního kontextu.

spojuje až neuvěřitelnou virtuozitu v kres-
bě a i v malbě, v níž se vyrovná starým 
mistrům, samozřejmě mu však nejde o to, 
aby s nimi soupeřil v dokonalosti provede-
ní. v jeho malbě se uplatňují rafinované 
metafory, které spojují minulost s přítom-
ností a budoucností.

Bedřich dlouhý dokázal s naprostou přes-
ností odhalit a vystihnout banalitu a všed-
nost a zároveň neopakovatelnost a jedi-
nečnost lidského života. Pracuje vlastně 
se stále stejnými výrazovými prostředky, 
všechny dokonale ovládá.

Jiří Machalický
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35.

Válová Květa (1922–1998)

Strážci (Oči)
1974
olej, písky, plátno
74,5 × 119,5 cm
sign. ld k. válová 74

odborná expertiza: Phdr. Jiří kohoutek

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

květa válová patří spolu se svou sestrou Jitkou k nejvýraznějším osobnostem českého 
výtvarného umění druhé poloviny 20. století. obě studovaly na vysoké škole umělecko 
průmyslové v Praze a v roce 1954 staly se členkami skupiny trasa, se kterou společně 
vystavovaly. spolu s Adrienou Šimotovou, Alenou kučerovou a dalšími umělci patří k nej-
významnějším představitelkám Nové figurace. květa válová prožila celý život se svou 
sestrou v dělnickém prostředí kladna, jež se pro ni stalo důležitým inspiračním zdrojem. 
Již v 50. letech vzniká rozsáhlý soubor figurálních robustních postav dělníků, slévačů a val-
cířů. stejně jako pro její sestru Jitku byla jejím hlavním vyjadřovacím prostředkem kresba, 
avšak zcela odlišného malířského projevu. 

Pro tvorbu květy válové jsou charakteristické mohutné statické postavy vyjadřující hlu-
boký zájem o hmotu jako takovou, o hmotu jako lidskou tíhu. existenciální otázky se v její 
tvorbě zhmotňují do podoby balvanů, skal a valů. Zpočátku její tvorby se drobné figury 
jakoby ztrácí a bloudí mezi mohutnými skalisky, aby se na počátku 70. let proměnily 
do podoby velkých masivních bloků přímo prorůstajících se zemí a krajinou. květa tak 
dochází k vrcholu svého hledání, k blízké spojitosti mezi člověkem a zemí. své poznání 
uplatňuje v několika dalších letech i v uhlových a pastelových kresbách, která pak půso-
bí monumentálně, těžce a mají výrazný symbolický charakter. Na přelomu 70. a 80. let 
vzniká série obrazů zachycující až jakési konfliktní napětí, kdy do sebe balvany navzájem 
narážejí velkou silou. květa válová se spolu s Jitkou válovou zúčastnila několika desítek 
výstav u nás i v zahraničí. Poslední velké retrospektivní v roce 2000 se však již nedožila.
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PřEdSTAVITELKA NOVé FIGURACE 
A USKUPENÍ TRASA
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od roku 1965 žil robert Piesen se svou ženou, malířkou Pavlou mautnerovou, střídavě ve 
vídni a v umělecké obci ein hod blízko haify v izraeli, kde také otevřel své vrcholné obdo-
bí své tvorby. stěžejní místo v ní mělo pokračování v cyklech gehinom a Prostor inexisten-
ce. Pokud jde o barevné řešení, práce trochu zjasněly a struktury barevných hmot nabyly 
na reliéfnosti, mnohá díla nezapřou rovněž inspirativnost nového, mýty a pradávnými 
kulty prostoupeného prostředí – dávného domova předků.

Je pravděpodobné, že impulsem k prohloubení obsahu obou cyklů mohly být kres-
by zčernalých kaligrafických šifer a symbolů na barevné reprodukce sklaních útvarů 

a kamenů, jimž se v té době věnoval. to, co 
v nich na první pohled zaujme, je blízkost mezi 
vizuálním obrazem přírodnin a imaginativní struk-
turací barevných hmot na Piesenových obra-
zech. tuto blízkost navozuje světlo, které svými 
odlesky strukturu kamene abstrahuje a odlehču-
je. inspirativní však nebyla jen tato podobnost, 
ale též moment proměny, který užitím znaku 
nastal a který dává zažít relativnost věcí i účin-
nost imaginace.

cesta, kterou si Piesen těmito díly připravoval, 
směřovala ke konečné syntéze, v níž se jev 
a podstata ztotožňují. v tomto ohledu byla jeho 
cesta výjimečná – stala se a zůstává příkladem 
i výzvou.

úryvek František Šmejkal, Robert Piesen 2001

36.

Piesen Robert (1921–1977)

Space
1966
laky, email, olej, dřevěná deska
83 × 65 cm
sign. na rubu robert Piesen 66

na rubu popis autorem

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

odhadní cena: 950 000 – 1 200 000 kč vyvolávací cena: 850 000 Kč
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37.

Gross František (1909–1985)

Stav beztíže
60. léta 20. stol.
olej, sololit
36 × 50 cm
sign. na rubu na štítku ČFvu F. gross

na rubu razítko a šítek ČFvu s popisem díla

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, 
Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

odhadní cena: 150 000 – 180 000 kč 
vyvolávací cena: 120 000 Kč

gross nemohl mít jiné povolání. měl fan-
tazii ve svém nitru přímo napěchovanou 
a dovedl ji uvolňovat ventilem svých obra-
zů klidně, jako se bere z vodovodu voda 
na vaření. maloval popoháněn jejím uvol-
ňováním, 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.

s přibýváním let zrál jako víno. rád vzpo-
mínal na návštěvu Paříže v roce 1946 spolu 
s kamilem lhotákem a Janem smetanou. 
Jméno george Braque, tehdy znělo jako 
hlas zvonu. Navštívili jeho pařížský ateli-
ér. 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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38.

Ranný Michal (1946–1981)

Krajina
70. léta 20. stol.
olej, plátno
60 × 50 cm
sign. na rubu na blindrámu ranný

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, 
Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo 
helán

odhadní cena: 60 000 – 80 000 kč 
vyvolávací cena: 45 000 Kč

michal ranný se dožil sotva třiceti pěti let. Nestačil už tedy překročit pomyslnou hranici, 
která obvykle rozděluje dráhu umělce na dvě základní vývojová období: na věk hleda-
jícího mládí a na věk zrání či zralosti. těmito slovy zahajuje Jiří hlušička svou monografii 
o malíři, který zemřel tragickou náhodou v roce 1981. v krajně subjektivistickém umění 
zdánlivě ztratila krajinomalba své opodstatnění. Jan Preisler, Josef Šíma a Jiří John však 
učinili svými obrazy rozhodující krok od okouzleného popisování přírody směrem k filo-
zoficky podloženému pokusu vcítit se do univerzálních zákonů a rytmu světa, do něhož 
jsme se narodili. 

Právě na jejich odkaz navázal michal ranný, když na plátna a do skicáků nanášel své 
neokázalé náměty. Pokora, s níž tak učinil, byla výsledkem naléhavého hledání souvislostí 
mezi krajinou a přírodou, mezi mikro- a makrokosmem, mezi jevem a zjevením. ranného 
práce jsou po výtvarné i myšlenkové stránce vzácně jednotným dokladem úžasu mladé-
ho malíře nad jednotou v mnohosti tohoto světa. Jeho tvorba zanechala výraznou stopu 
v dějinách moderní české malby.

MIMOřádNý ZJEV 
MOdERNÍ ČESKé MALBy 
20. STOLETÍ
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39.

Lamr Aleš (1943)

Malé koupání
1978
akryl, plátno
91,5 × 115 cm
sign. ud A. lamr 78

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

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

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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40.

Matal Bohumír (1922–1988)

Abstraktní kompozice
1975
olej, sololit
47 × 28 cm
sign. na rubu matal 75

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

odhadní cena: 65 000 – 80 000 kč vyvolávací cena: 55 000 Kč
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41.

Kolíbal Stanislav (1926)

Budoucnost podélného pole
1970
dřevěná deska, asambláž, provázek, plexi box
82 × 77 cm
sign. na rubu kolíbal 70

na rubu štítek s popisem díla

pravost potvrzena autorem v roce 2015

provenience:
 � galleria dell’Annunciata, milan (na zadní straně štítek s podpisem carlo grossetti) 
evropská soukromá sbírka

reprodukováno:
 � v monografii stanislav kolíbal, st. k. egon schiele Art centrum, str. 113

odhadní cena: 500 000 – 600 000 kč vyvolávací cena: 350 000 Kč

stanislav kolíbal se už během své první výstavy, kdy mu bylo pouze 17 let, velmi inspiroval 
emilem Fillou a pokoušel se o kubismus. od roku 1949 dělal na černobílých kopiích podle 
reprodukcí seurata. v roce 1958 dostal od neznámého odesílatele knihu o Alexandru 
calderovi, která způsobila rázný obrat v nahlížení na sochu a její místo v prostoru. od 
roku 1970, kdy mu bylo zakázáno vystavovat sochy, začal místo kresby používat nitě 
a provázky, které později volně napínal v prostoru. Začíná ve své tvorbě kombinovat mezi 
sebou různé materiály a využíval jejich přirozeného charakteru. od 1987 se pak tvorba 
stanislava kolíbala přikláněla k čisté geometrii.

stanislav kolíbal patří již dlouho ke klíčovým osobnostem naší výtvarné kultury a je 
jedním z mála těch, jehož kvalita je respektována i na internacionální scéně. Jeho dílo 

je od počátku tvořeno komplementaritou 
kresby a sochy, plošného a trojrozměrného 
vyjadřování.

„všechny mé věci se tehdy stávaly čím dál 
víc metaforické. Nebyly už tím tradičním 
výtvarným dílem se znaky ukončenosti. té 
jsem sice dosahoval, ale co mě především 
zajímalo, byl proces dění. A výtvarné dílo 
mělo být právě tím obrazem toho stavu 
„někde uprostřed”, „v určitém okamžiku”.



119

VýTVARNá METAFORA 
OKAMŽIKU
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42.

hilmar Jiří (1937)

Schwarz – Optický reliéf
1970
asambláž, tempera, karton, autorské 
akryl pouzdro
50 × 50 cm
sign. na rubu na autorském štítku 
hilmar Jiří

na rubu autorský štítek s popisem

unikátní asambláž z elementů z kartonu 
kolorovaných temperou v autorském 
akrylovém pouzdře

provenience:
 � z majetku autora

vystaveno:
 � na autorské výstavě, topičův salon 
Praha, 2013

odhadní cena: 160 000 – 180 000 kč
 Vyvolávací cena: 120 000 Kč

Přesvědčivé dílo z přelomu šedesátých 
a sedmdesátých let se může směle řadit 
do předních pozic konkrétního umění 
tohoto období. umělcova tvorba vždy při-
nášela nějaký nový prvek, kterým se od 
sebe jednotlivé práce lišily. reliéf schwarz 
má ve svém středu kartonové elementy 
s širším zalomením přední hrany, směrem 
do stran se tento zprvu tupý úhel postup-
ně zužuje a tím střední část více zakrývá 
bílý podklad reliéfu. Nabízené dílo „na 
koso” pochází z nejuznávanějšího obdo-
bí hilmarovy tvorby a jeho přínos k celo-
evropskému hnutí neokonstruktivismu je 
dnes sběratelským zájmem již potvrzen.
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43.

Boštík Václav (1913–2005)

Obraz
1988
olej, plátno
50 × 50 cm
sign. du Boštík

pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

provenience:
 � ze sbírky sběratele stuarta levyho, usA, na rubu razítko; stuart levy obraz získal při své 
návštěvě Prahy v květnu 1989

vystaveno:
 � galerie moderna Praha 14. 5. – 14. 6. 2015

odhadní cena: 1 400 000 – 1 500 000 kč vyvolávací cena: 1 200 000 Kč

Boštíkova díla vyzařují specifické kouzlo, ať už jde o malby od poloviny 60. let (například 
„tečkované” Pole), či meditativní, někdy až éterické obrazy z let pozdějších – Nebeský 
Jeruzalém (1989), Počátek (1991) nebo vesmír (1996). Byť je někdy dotyk štětce na plátně 
téměř neviditelný, magie obrazů je naopak velmi zřetelná.
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44.

Grygar Milan (1926)

Bez názvu
1973
kresba tuší, tužka, pastel, karton
62,5 × 45 cm
sign. na rubu milan grygar 1973, grygar 7/8 2015

na rubu dobová dedikace autorem, autorem potvrzená pravost signováním na rubu 
z roku 2015

pravost potvrdili: Phdr. ilona víchová, Phdr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 450 000 – 500 000 kč vyvolávací cena: 160 000 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 pro-
zkoumání 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.

Na konci osmdesátých let se otevírá další fáze, která v jistém smyslu znamená návrat 
k malbě. vytváří ji dosud zdaleka neukončený cyklus černých obrazů. Jde o řadu pláten 
čtvercového formátu a výrazně zredukovaného počtu strukturních prvků. Na černém 
podkladě, který je na podklad nanášen štětcem v několika vrstvách, jsou umístěny čer-
vené, zelené nebo modré přímky a kruhové výseče.

Mojmír Grygar

dílo milana grygara je v českém umění ojedinělé a celosvětově uznávané.

GEOMERICKá STRUKTURA 
ELEMENTáRNÍCh PRVKů



125



126



127

45.

šimotová Adriena (1926–2014)

Břímě I.
1986
proškrabávaná kresba, speciální dvouvrstvý 
papír
275 × 85 cm
sign. du Adriena Šimotová 86

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., 
Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

popsáno:
 � v monografii: Adriena Šimotová – 
retrospektiva, mu olomouc, Ng Praha, 
galerie Pecka, 2006, str. 307, č. 470

odhadní cena: 600 000 – 800 000 kč 
vyvolávací cena: 550 000 Kč

Adriena Šimotová patří k umělecké generaci, 
která byla nevídaně tvůrčí, silná a morální. 
snad že jí osud nadělil utrpení. v síle nejlep-
ších let zůstala na své umělecké cestě sama 
a do její tvorby vstupuje nový rozměr. Její duše 
i vlastní tělo se staly součástí obrazů a plastik. 
Na počátku osmdesátých let odložila všech-
ny nástroje a používala jen prstů a dlaní, jež 
začerněné nebo obarvené kladla na čistý, 
většinou bílý papír. dotyk barvou. vzniklý otisk 
symbolizoval potřebu člověka zanechat zde 
na zemi viditelnou připomínku své tvořivosti. 
k pravému kolorismu se však Adriena Šimotová 
začala vracet až na sklonku osmdesátých let. 
Působivost těchto artefaktů, stále častěji dvoj-
rozměrných a závěsných, se obvykle zakládá 
na kontrastu jedné či dvou velmi intenzivních 
barev na jedné straně, a na straně druhé jem-
ných odstínů šedi rozprostřených mezi černí 
základní kresby a bělostí jejího papírového 
podkladu, bělostí absolutna, k němuž se nyní 
víc a víc povznáší všechno existenciální.
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46.

hirst damien (1965)

Bez názvu
2012
barevný dřevoryt 14/55
15,5 × 15,5 cm
sign. ud hirst
na rubu etiketa aukční síně christie's

dřevoryt ze série tisků vydaných v Austrálii na bílém texturovaném papíře, každý z dva-
nácti je podepsaný umělcem na přední straně a očíslováný na zadní straně

odhadní cena: 70 000 – 80 000 kč vyvolávací cena: 50 000 Kč

damien hirst je anglický umělec a nejvýznamnější člen skupiny známé jako mladí britští 
umělci. Proslavil se sérií prací, ve kterých byla mrtvá zvířata naložena ve formaldehydu. 
v červnu roku 2007 hirst vystavil dílo Pro lásku Boží, reprodukci lidské lebky z platiny 
ozdobené 8,601 diamanty.

v roce 1995 získal turnerovu cenu, drží 
rekord za největší množství a objem pro-
dejů, a je zřejmě nejbohatší žijící umělec 
na světě. hirst je odvážný a smělý, jeho 
pojetí je nadčasově klasické, zabývá se 
tématy smrti, ztráty, emocí a utrpení, je jak 
ironický tak uštěpačně vzdorný.

kritizuje stav kulturní izolace, která je 
neodmyslitelnou součástí moderního 
světa, a v této souvislosti skvrny, které se 
promítají na jeho obrazy, se podobají 
topografickému uspořádání donekoneč-
na dostupných pilulek, jako nekonečného 
slibu léku na problém, který nemůže být 
diagnostikován.

JEdEN Z NEJVěTšÍCh UMěLCů SOUČASNOSTI, 
Z USKUPENÍ „MLAdÍ BRITšTÍ UMěLCI”
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47.

švankmajerová Eva (1940–2005)

Promiňte laskavě, že přerušuji, prosím to neva-dí, nic se ne-stálo
1973
olej, plátno
120 × 85 cm
sign. Pd e. Š. 1973

ud název autorkou

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

odhadní cena: 250 000 – 400 000 kč vyvolávací cena: 180 000 Kč
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48.

Jíra Josef (1929–2005)

Masopust
1973
olej, plátno
90 × 100 cm
sign. Pd J. Jíra 73

pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

odhadní cena: 150 000 – 200 000 kč vyvolávací cena: 90 000 Kč

„Josef Jíra o sobě říká, že je obyčejný člověk, krajina jeho dětství mu je měrou všech věcí, 
když tedy zvolil tuto krajinu, zvolil i lidi, kteří zde žijí a dovedou se rvát se zemí o chleba 
a o důstojnost, která dělá člověka člověkem.

A v této krajině jsou gruntovní události, které lidi a zemi posunují někam nazpátek a při-
tom kupředu a dál, je tady člověk, který se naposledy objal se svým koněm před cestou 
na jatka, je tady pstruh tažený vlascem z bystrého potoka, skřivan, který stoupaje zpívá, 
zatímco krajina klesá do hloubky, skřivan, padaje k zemi vidí, jak krajina znova stou-
pá k nebesům vzhůru, je tady ruka v ruce druhého, dva páry zamilovaných očí, které 
splývají v oko jedno. A jsou tady krajiny výkřiků a ržání protikladů, svár, kterým všechno 
živé se dere dál, zápasy brutální lásky, velké ornamenty událostí, které voní člověčinou, 
variace na daná základní témata, ve kterých člověk krok za krokem a křikem se stává 
jiným. A jsou tady krajiny hřímavých vesnických varhan a harmonií, kterými se člověk 
proti své vůli umazal o věčnost a o prosté tajemství nesmrtelného obilí. A jsou tady krajiny, 
které chápou i to nepochopitelné, to hořce sladké štěstí, které je léčivé a jedlé, tak jako 
chleba, vedle kterého je položen nůž, chléb, kterého krájením neubývá, který naopak 
neustále přibývá, když je rozdáván lidem. A jsou tady krajiny a v nich jsou tři pstruzi, tři 
rybičky, kterými kdysi, mladý a krásný muž nakrmil tisíce lidí.

Josef Jíra je opravdu neobyčejně obyčejný člověk.”

Bohumil Hrabal, 1977

NEOByČEJNě OByČEJNý 
ČLOVěK
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49.

Kovanda Jiří (1953)

Ještě že jsme fajn lidi
2001
olej, plátno
20 × 20 cm
sign. na rubu na blindrámu J. kovanda 2001

na rubu zkratka názvu autorem

provenience:
 � význačná zahraniční sbírka výtvarného umění

odhadní cena: 80 000 – 100 000 kč vyvolávací cena: 30 000 Kč

Jiří kovanda patří k nejvýznamnějším současným českým umělcům. Jeho tvorba je 
zastoupena na prestižních světových přehlídkách umění, v poslední době například 
v londýnské tate modern (performance líbání přes sklo) či na přehlídce documenta 12 
v kasselu. mezinárodní proslulost mu získaly zvláště jeho akce a intervence ze 70. a 80. let 
20. století, které se staly nepostradatelnou součástí zásadních výstav a publikací mapují-
cích a začleňujících umění bývalého východního bloku zpět do evropského a světového 
kontextu, za všechny east Art map, Body and the east and Parallel Actions.

Navozování vztahů a nenápadné změny podob běžných věcí a jevů, byly ústředním 
motivem jak zmíněných akcí, které jeho dílo staví do kontextu akčního a konceptuálního 
umění té doby, tak také pozdějších instalací a intervencí, ve kterých úlohu hlavního akté-
ra Jiří kovanda odevzdal světu předmětů a materiálů. tyto realizace jeho tvorbu přibližují 
kontextuálnímu umění a minimalismu.

Nosíte v hlavě něco, co byste chtěl v blízké budoucnosti udělat? „Nic takového v hlavě 
nemám. vždy jsem pracoval intuitivně a pocitově. Nemám žádné dlouhodobé plány 
tohoto typu. vždy mě bavilo dělat věci jednoduché, snadno proveditelné a nevyžadující 
žádné dlouhé přípravy.”

NEJVýZNAMNěJšÍ KONCEPTUáLNÍ 
UMěLEC ČESKé SCéNy
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moderNí uměNí

Aukce topičův salon Praha
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50.
autor neurčen
Kozel na vyhlídce
olej, plátno
35 × 42,5 cm
sign. Pd nečitená

18 000 Kč

51.
Piepenhagen August Bedřich (1791–1868)

Měsíční noc se zříceninou v lese
60. léta 19. stol.
olej, dřevo
23 × 28 cm
sign. Pd monogramem AP
na rubu na krycí lepence popis díla; odborná expertiza: Phdr. Naděžda Blažíčková-horová

45 000 Kč

Předložený obraz komorních rozměrů měsíční noc se zříceninou v lese s malebným moti-
vem cesty a poutníky v noční skalnaté krajině je nepochybná práce malíře Augusta 
Bedřicha Piepenhagena. Nezaměnitelný rukopis, citovost, nálada a nostalgie, pitoresk-
nost přírodních záběrů, kult zřícenin a starých stromů, skalnatých krajin, mostů, lávek, 
zamlžených cest a lesních stezek příznačně charakterizují malířovu tvorbu. romantický 
námět zříceniny a lesní cesty v opuštěné přírodě za nočního měsíčního osvětlení není 
konkrétním přírodním záběrem, jde o malířovu krajinnou představu, nemaloval v plenéru, 
ale doma v ateliéru, inspiraci přitom hledal v chomáčcích mechu, který si pěstoval za 
okny. Námět zřícenin, cesty, lávky nebo mostu v lesní krajině za bouře, noci, za úplňku, 
s pocestným i bez stafáže, Piepenhagena obzvlášť zaujal a mnohokráte jej varioval. měl 
ho ve svých vzornících, kterými obesílal vídeň, linec, mnichov i Berlín, kde mimo to že 
vystavoval, nabídl svými vzorníky zákazníkům možnost objednat si u něho podle výběru 
konkrétní motiv v libovolné velikosti.

v šedesátých letech vyvrcholilo jeho úsilí o emocionální zobrazování přírody. 
Piepenhagenův předložený obraz měsíční noc se zříceninou v lese je krásným a charak-
teristickým příkladem jeho osobitého malířského mistrovství.

PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová
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52.
Jettel Eugen (1845–1901)

Na starém hřbitově
olej, plátno
65 × 54,5 cm
sign. ld eugen Jettel
na rubu zbytek etikety s popisem a nečitelné razítko

60 000 Kč

52
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53.
Quittner Rudolf (1872–1910)

Katedrála
olej, plátno
65 × 54 cm
sign. Pd rud. Quittner

38 000 Kč

54.
šetelík Jaroslav (1881–1955)

Panorama Hradčan od nábřeží 
Vltavy
olej, plátno
70,5 × 131 cm
sign. Pd Jaroslav Šetelík

70 000 Kč

53

54
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55.
Preisler Jan (1872–1918)

Dívka s podepřenou hlavou
1899
kresba, uhel, karton
47,5 × 30 cm
sign. Pd Preisler 99

16 000 Kč

55
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56.
Král Josef A. (1899–?)

Ležící akt
1933
olej, plátno
100 × 73 cm
sign. ld král 33

28 000 Kč

57.
hála Jan (1890–1959)

Ležící ženský akt
1923
olej, plátno
83 × 148 cm
sign. Pd hála J. 1923

150 000 Kč

Jan hála patřil k několika původem českých 
malířů, kteří celoživotně zakotvili a tvořili na 
slovensku.

v roce 1909 navštěvoval soukromou malířskou školu F. engelmüllera v Praze a jako 
talentovaný mladík poté studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora 
Bukovace a později u profesora Pirnera. Po absolvování akademie v roce 1915 se věno-
val převážně krajinomalbě v rodném kraji.

malíř Jan hála patří k zakladatelům moderní slovenské výtvarné tvorby.

56

57
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58.
Boettinger hugo (1880–1934)

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

38 000 Kč

59.
autor neurčen
Po koupání
olej, lepenka
29,5 × 35 cm
neznačeno
na rubu štítek s názvem

19 000 Kč

60.
šimon Tavík František (1877–1942)

Autoportrét malíře
1902
olej, malířská lepenka
36 × 28 cm
sign. ld t. F. Š. 902.

18 000 Kč

61.
hudeček Stanislav (1872–1947)

Dáma s červeným slunečníkem
olej, plátno
46 × 66,5 cm
sign. Pd st. hudeček

22 000 Kč

60

61
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62.
Blažíček Oldřich (1887–1953)

Štramberk
olejová tempera, lepenka
32 × 34 cm
sign. ld o Blažíček, na rubu oldřich Blažíček
na rubu název autorem a přípis (č. 1143); pravost potvrdila: Phdr. Naděžda Blažíčková-horová

20 000 Kč

63.
Macoun Gustav (1892–1934)

Zimní podvečer v Kameničkách
olej, plátno
67 × 90 cm
sign. ld g. macoun
pravost potvrdila: Phdr. Naděžda  
Blažíčková-horová

55 000 Kč

64.
Blažíček Oldřich (1887–1953)

Horská vesnice
olej, malířská lepenka
51 × 64 cm
sign. Pd Blažíček, na rubu pod dedikací 
o. Blažíček
na rubu dedikace autorem; pravost potvrdila: 
Phdr. Naděžda Blažíčková-horová

80 000 Kč

62
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66



151

65.
hudeček Antonín (1872–1942)

Krajina na podzim
olej, tempera, lepenka
48,5 × 68,5 cm
sign. Pd Ant. hudeček
pravost potvrdila: Phdr. Naděžda Blažíčková-
horová

29 000 Kč

66.
Ullmann Josef (1870–1922)

Louka
olej, plátno
48 × 56,5 cm
sign. ld J. ullman
pravost potvrdila: Phdr. Naděžda Blažíčková-
horová

25 000 Kč

67.
Panuška Jaroslav (1872–1958)

Mokřiny
olej, plátno
76 × 108 cm
sign. ld Panuška
pravost potvrdila: Phdr. Naděžda Blažíčková-horová

55 000 Kč

67
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68.
Kaván František (1866–1941)

Na Libuňských loukách k podzimu
olej, lepenka
40 × 51 cm
sign. Pd Frant. kaván
Pd název autorem; pravost potvrdili: Phdr. Naděžda 
Blažíčková-horová, Phdr. michael Zachař

35 000 Kč

69.
Kaván František (1866–1941)

Pod Přivýšinou od Březky
olej, lepenka
43 × 53 / 40 × 50 cm (výřez)
sign. ld kaván
pravost potvrdili: Phdr. Naděžda Blažíčková-
horová, Phdr. michael Zachař; na rubu razítko 
výstavy: galerie goltzova tvrz golčův Jeníkov, 
reprodukováno: v katalogu František kaván – dílo 
po roce 1900, kat. č. 85

29 000 Kč

68

69
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70.
Mervart Augustin (1889–1968)

Zimní odpoledne – Horní Bečva
1935
olej, lepenka
50 × 70 cm
sign. Pd Aug. mervart 35, na rubu Aug. 
mervart
na rubu název autorem; pravost potvrdila: 
Phdr. Naděžda Blažíčková-horová

28 000 Kč

71.
Bubeníček Ota (1871–1962)

Osamělý strom
olej, lepenka
35 × 51 cm
sign. ld o Bubeníček
pravost potvrdila: Phdr. Naděžda Blažíčková-
horová

21 000 Kč

70

71
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72.
Žufan Bořivoj (1904–1942)

Žně
30. léta 20. stol.
akvarel, karton
46 × 56,5 cm (výřez)
sign. Pd Boř. Žufan

8 000 Kč

73.
holý Miloslav (1897–1974)

Česká Rybná
1934
akvarel, karton
44 × 56 cm (výřez)
sign. ld m. holý 34
ld název autorem

7 000 Kč

74.
Trampota Jan (1889–1942)

Zátiší s ovocem a pohárem
1916
olej, karton kašírovaný na lepence
32 × 32 cm
sign. Pd Jan trampota 1916.
pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

60 000 Kč

74
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75.
Procházková Linka (1884–1960)

Kutná Hora
1937
olej, plátno
75 × 100 cm
sign. ld linka Procházková
provenience: obraz ze sbírky dr. Jandy Praha; 
publikováno: v monografii Antonín Procházka, 
str. 236 – dobová fotografie z ateliéru malíře

75 000 Kč

76.
Novák Václav Vojtěch (1901–1969)

Krajina s rybníkem
1943
olej, plátno
35,5 × 95,5 cm
sign. Pd v. v. Novák 43
na rubu štítek z výstavy „vystaveno na výstavě 
uměl. Besedy v Alšově síni 13. 11 – 12. 12. 1943, 
č. k. 5. provenience: původní majitel mudr. F. Šmíd, 
Praha

25 000 Kč

75

76
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77.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Přestávka
30. léta 20. stol.
olej, lepenka
31,5 × 24,5 cm
sign. Pd P. k.
provenience: význačná sbírka umění; pravost potvrdil 
Phdr. Jaromír Zemina

15 000 Kč

78.
Sedláček Vojtěch (1892–1973)

Krajina
1934
kvaš, karton
46 × 62 cm (výřez)
sign. Pd vojt. sedláček 34
pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

19 000 Kč

77

78
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79.
horák Antonín K. (1883–1950)

Z cirku (Akrobaté)
olej, plátno
80 × 95 cm
sign. lN A. k. horák
pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

35 000 Kč

Antonín horák se narodil v roce 1883 v terezíně. maloval a studoval v Praze. soukromě 
u malířů k. Záhorského a Ferdinanda engelmüllera. dále studoval na Akademii výtvar-
ných umění v Praze (1899–1904) u prof. roubalíka a hynaise. Poté odjel do mnichova na 
další studia, byl přijat na Akademii, kde se učil u prof. hertericha. od roku 1911 pobýval 
v Paříži, studoval u Františka kupky a od roku 1930 u malířů A. lhotê a A. ozenfanta. 
Nejčastěji maloval obrazy v plenéru a portréty. v roce 1943 vystavoval v galerii sdružení 
výtvarníků v Praze. k jeho nejdůležitějším dílům patří obrazy Z cirku, Zřícenina Žebrák či 
Bretoňka.

79
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80.
špála Václav (1885–1946)

Mořská víla
1916
malba tuší, karton
37 × 27 cm (výřez)
sign. Pd v. Špála 16

15 000 Kč

81.
drtikol František (1883–1961)

Eva (Ženský akt)
1939
olej, lepenka
36,5 × 24,5 cm
sign. ld drtikol 1939

50 000 Kč 

82.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Dívka se slunečníkem před zrcadlem
1955
olej, malířská lepenka
43,5 × 31,5 cm
sign. Pd P. kotík 55
provenience: z majetku rodiny autora, 
význačná pražská sbírka

65 000 Kč

80 81

82
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83.
hudeček František (1909–1990)

Člověk ve městě
akvarel, tuš
29,5 × 21 cm
sign. Pd Fr. hudeček

15 000 Kč

84.
Gross František (1909–1985)

Kompozice / Město / V ateliéru
1933/1943/1943
akvarel, pastel / litografie / pastel
13 × 10/12,5 × 18/7 × 6,5 cm
sign. Pd F. gross 33, Pd F. gross 43,  
Pd F. gross 43

12 000 Kč

83

84
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86.
hudeček František (1909–1990)

Noční chodec
1943
akvarel, tuš
23 × 16 cm
sign. ld Fr. hudeček 43

9 500 Kč

85.
hudeček František (1909–1990)

Železniční most Na Výtoni v Praze
1946
kresba tuší
17,5 × 22 cm
sign. ud Fr. hudeček 46

8 000 Kč

85

86
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87.
Tichý František (1896–1961)

Eiffelova věž
1954
suchá jehla
31,5 × 19,5 cm
sign. ud tichý
v soupisu František dvořák – František tichý grafické dílo, 
str. 160, č. 252

7 000 Kč

88.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Polo na koních
1946
akvarel, tuš
19,5 × 27,5 cm
sign. Pd kamil lhoták 46
popsáno: v katalogu výstavy: xli. výstava Pošovy galerie, 
kamil lhoták – obrazy, kresby a grafika, 1946, kat. č. 71

12 000 Kč

87

88
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90.
Tichý František (1896–1961)

Most Sully v Paříži
1957
suchá jehla
17 × 29,5 cm
sign. ud tichý 57
v soupisu dvořák František – tichý František 
grafické dílo, str. 175, č. 297

7 000 Kč

89.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Zahradní pumpa
akvarel, karton
15 × 30 cm
značeno ld kamil lhoták

17 000 Kč

91.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Tři bárky
1956
tužka, pastel, papír
14,5 × 20 cm
sign. Pd Jan Zrzavý 56
pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

29 000 Kč

89

90

91
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92.
Rössler Jaroslav (1902–1990)

Bez názvu
1964/1990
originální fotografie 3/5
sign. na rubu autorské razítko
na rubu potvrzení pravosti podpisem dcery autora: 
sylva vítová rösslerová 1964 /1990, nová zvětšenina 
z původního negativu

10 000 Kč

93.
Tikal Václav (1906–1965)

Surrealistická kompozice
1942
kresba tužkou, karton
24 × 31,5 cm
sign. Pd v. tikal 42
reprodukováno: v katalogu z výstavy; pravost 
potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír 
Zemina, Phdr. ivo helán

29 000 Kč

92

93
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94.
Tichý František (1896–1961)

Symbolický motiv
1945
akvarel, běloba, lepenka
26,5 × 19 cm (výřez)
sign. ld tichý 45
pravost potvrdili: Phdr. rea michalová, Ph. d., Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

24 000 Kč

94
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AdolF hoFFmeister

Byl nejen právníkem a politikem, ale zejména geniálním karikaturistou, skvělým ilustráto-
rem, autorem originálních koláží, vtipným spisovatelem, básníkem, dramatikem, organizá-
torem zahraničních výstav a sběratelem umění, a díky své tvorbě se řadí k předválečným 
osobnostem, které formovaly českou avantgardu. snad nejznámějšími hoffmeisterovými 
výtvarnými díly jsou karikatury významných osobností kulturní avantgardy, spolu s kolá-
žemi, často sloužícími jako knižní ilustrace. ve své tvorbě se věnoval zejména dadaismu, 
psal divadelní hry (pro osvobozené divadlo, e. F. Buriana) a kreslil do několika periodik 
(tribuna, Aventin, různé literární časopisy a další). věnoval se také překladu, je mimo jiné 
spoluautorem českého překladu úryvku Anna livia Plurabella z románu Finnegans Wake 
od Jamese Joyce, se kterým se osobně znal.
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95.
hoffmeister Adolf (1902–1973)

Noemova archa
1923
tempera, karton
51,5 × 63 cm
sign. ld monogram Ah 23
na rubu razítko galerie schwarz, milano; pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

75 000 Kč

95
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96.
hoffmeister Adolf (1902–1973)

Kompozice
1931
akvarel, karton
30 × 43 cm
sign. Pd monogram Ah 31
na rubu razítka galerie B. Weill, Paris a galerie 
schwarz, milano; pravost potvrdil: Phdr. Jaromír 
Zemina

26 000 Kč

97.
hoffmeister Adolf (1902–1973)

Zátoka s plachetnicí
1922
akvarel, karton
30 × 21 cm
sign. Pd monogram Ah 22
na rubu razítka galerie B. Weill, Paris a galerie 
schwarz, milano; pravost potvrdil: Phdr. Jaromír 
Zemina

23 000 Kč

96

97
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98.
hoffmeister Adolf (1902–1973)

Skladatel
kombinovaná technika, tuš, 
akvarel, karton
29,5 × 21 cm
sign. Pd monogram Ah
na rubu razítka galerie B. Weill, Paris 
a galerie schwarz, milano; pravost 
potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

18 000 Kč

99.
hoffmeister Adolf (1902–1973)

Pablo Picasso
1937
kombinovaná technika, tuš, 
akvarel
21 × 37,5 cm (výřez)
sign. ld monogram Ah 37
na rubu razítka galerie B. Weill, Paris 
a galerie schwarz, milano; pravost 
potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

25 000 Kč

98

99
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102.
hoffmeister Adolf (1902–1973)

Noc
1932
kombinovaná technika, akvarel, pastel
28 × 17 cm (výřez)
sign. Pd monogram Ah 32
na rubu razítka galerie B. Weill, Paris a galerie schwarz, milano; pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

19 000 Kč

100.
hoffmeister Adolf (1902–1973)

Voják
1934
kombinovaná technika, tuš, akvarel
29,5 × 17,5 cm (výřez)
sign. Pd monogram Ah 34
na rubu razítko galerie schwarz, milano; pravost 
potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

18 000 Kč

101.
hoffmeister Adolf (1902–1973)

Oráč
1943
kombinovaná technika, akvarel, tuš, běloba
28,5 × 20,5 cm (výřez)
sign. Pd monogram Ah 43
na rubu razítko galerie schwarz, milano; pravost potvrdil: 
Phdr. Jaromír Zemina

18 000 Kč

100 101
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103.
Boštík Václav (1913–2005)

Mlýn
1935
olej, lepenka
37 × 43 cm
neznačeno
na rubu potvrzení pravosti Phdr. Jaromír Zemina; 
provenience: z majetku rodiny autora; publikováno: 
monografie václav Boštík – ke 100. výročí narození, 
str. 38

35 000 Kč

104.
Kubíček Jánuš (1921–1993)

Cesta na Rudku od Kunštátu
50. léta 20. stol.
olej, lepenka
66 × 95 cm
sign. Pd Jánuš kubíček 5? (rok pod 
paspartou)
pravost potvrdil syn Adam kubíček

25 000 Kč

105.
Souček Karel (1915–1982)

Ulička na Starém Městě v Praze
1961
olej, plátno
46 × 45 cm
sign. Pd k. souček 61

18 000 Kč

105
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106.
hlinomaz Josef (1914–1978)

Futuristická krajina
1965
kombinovaná technika, kvaš, tempera, 
karton
43 × 59 cm
sign. Pd hlinomaz 65
provenience: původní majitel Jan Werich

65 000 Kč

107.
hlinomaz Josef (1914–1978)

Žárlivost
60. léta 20. století
olejová tempera, lepenka
39 × 46 cm (výřez)
sign. ld hlinomaz.
z pozůstalosti režiséra evžena sokolovského, 
věnováno autorem

150 000 Kč

106

107
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108.
Saudek Kája (1935–2015)

Překrásná je tvář periferie
1987
komb. technika, olej, tempera, kvaš, tuš, plátno
105 × 80 cm
sign. Pd saudek
zakoupeno na výstavě kája saudek, slaný 1996

100 000 Kč

108
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109.
Jílek Karel (1896–1983)

Zátiší s telefonem
1962
olej, malířská lepenka
45,5 × 48,5 cm
sign. Pd k. Jílek 62, na rubu karel 
Jílek
na rubu popis díla autorem s č. 528

8 000 Kč

110.
Jíra Josef (1929–2005)

Můj Betlémek
1994
olej, plátno
30 × 40 cm
sign. Pd J. Jíra 94, na rubu J. Jíra 94
na rubu popis autorem

55 000 Kč

109

110
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111.
Tittelbach Vojtěch (1900–1971)

Madona s dítětem
olej, plátno
80,5 × 55,5 cm
sign. Pd v tittelbach

48 000 Kč

111
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112.
Saudková Ida (1966)

Portrét JUDr. Vladimíra Franze
originální fotografie č. 3
57 × 48 cm
sign. Pd ida saudková

10 000 Kč

113.
Saudek Jan (1935)

Karta
1987
originální fotografie
40 × 30 cm
sign. ld Jan saudek

35 000 Kč

114.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Reklamní jablko
1972
litografie 172/180
19,5 × 26,5 cm
sign. Pd kamil lhoták 1972
na rubu štítek galerie Patro s popisem díla

3 000 Kč

112

113

114
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115.
Zoubek Olbram (1926)

Odevzdání
olověná plastika, zlacená
v. 57 cm
sign. zezadu na plintě o. Zoubek

25 000 Kč
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117.
Liesler Josef (1912–2005)

Z Itálie
1972
tempera, lepenka
42,5 × 97 cm
sign. lu liesler 72

28 000 Kč

116.
Liesler Josef (1912–2005)

Mezi nebem a zemí
1975
olej, sololit
79,5 × 51 cm
sign. Pd liesler 75
na rubu popis autorem

270 000 Kč

116

117
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118.
Beneš Vlastimil (1919–1981)

Městská periferie
olejová tempera, lepenka
51,5 × 66 cm
sign. Pd v. Beneš

90 000 Kč

119.
Kiml Václav (1928–2001)

Píseň o domově
1976
enkaustika, tkanina, sololit, autorský 
rám
22,5 × 19,5 / 42,5 × 39,5 cm
sign. Pd v. kiml 76
na rubu popis

22 000 Kč

118

119
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120.
Kolář Jiří (1914–2002)

Arcimboldo
koláž
22 × 85 cm (výřez)
sign. nezjištěna

35 000 Kč

121.
Kolář Jiří (1914–2002)

Bez názvu
1993
koláž
40 × 30 cm
sign. na rubu Jiří kolář 93
provenience: význačná zahraniční 
sbírka výtvarného umění

25 000 Kč

122.
Kolář Jiří (1914–2002)

Záhadná žena
1961
koláž
33 × 45 cm
sign. Pd J k 61
provenience: význačná zahraniční 
sbírka výtvarného umění, na rubu 
razítko galerie edition r, Johanna 
ricard, Nürnberg, na rubu název

40 000 Kč

120

121 122
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koncem 50. let se Jiří kolář postupně rozešel s literaturou („Není třeba mluvit, abychom 
řekli své“), a přestal být existenčně závislý na ideologickém dozoru ve státních nakla-
datelstvích. Zprvu vedl fotografický deník, experimentoval s tzv. konkrétní (předmětnou 
nebo evidentní) poezií, slova nahrazoval objekty nebo obrázky a postupně přešel ke 
kolážím. od roku 1963 vystavoval v zahraničí a byl zastoupen na řadě prestižních výstav 
– Between Poetry and Painting, london inst. contemporary Art, 1965, dokumenta, kassel, 
1968, x. bienále sao Paulo, 1969, expo Ósako, 1970, guggenheimovo muzeum v New 
yorku, 1975, 1979, 1985. Je jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků a autorem 
mnoha originálních výtvarných technik.

123.
Kolář Jiří (1914–2002)

Děti
1960
koláž
33 × 44 cm
sign. Pd J k 60, na rubu Jíří kolář 60
provenience: význačná zahraniční sbírka výtvarného umění, na rubu razítko galerie edition r, Johanna ricard, 
Nürnberg, na rubu nečitelný název autorem

40 000 Kč

123
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124.
Nemes Endre (1909–1985)

Abstraktní kompozice
1956
kombinovaná technika, lepenka
16,5 × 45 cm
sign. Pd endre Nemes
na rubu štítky s katalogovým č. 6 a štítek s popisem 
autora a razítkem göteborg 1956

26 000 Kč

125.
Nemes Endre (1909–1985)

Luna
1950
kvaš, písek, lepenka
55,5 × 84 cm
sign. ld endre Nemes 1950
pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

120 000 Kč

124

125
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127.
Matal Bohumír (1922–1988)

Industriální motiv
1954
olej, lepenka
32 × 29,5 cm
sign. Pd matal 54

28 000 Kč

126.
Nemes Endre (1909–1985)

Skimning / Soumrak
1960
akryl, plátno
73 × 92 cm
sign. ld endre Nemes 60, na rubu 
endre nemes
na rubu popis autorem, na blindrámu štítek 
a razítko výstavy galerie moderna, 2013; 
vystaveno: galerie moderna, 2013

120 000 Kč

126

127
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128.
Serpan Jaroslav (1922–1976)

K 17
1975
kombinovaná technika, koláž, tuš, kvaš, karton, plátno
64 × 45 cm
sign. ld serpan, na rubu serpan / 1975
na rubu název díla a přípis autorem, na rubu štítek výstavy s popisem díla: Abbaye de Beaulieu en rouergue, 
lexos, retrospective serpan, 1977

90 000 Kč

128
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129.
Souček Karel (1915–1982)

Město v dešti
1967
olej, plátno
50 × 40 cm
sign. Pd k. souček 67
na rubu inv. č. 2162, na blind rámu štítek 
s popisem

28 000 Kč

130.
Paur Jaroslav (1918–1987)

Krajina s krystaly
1970
olej, plátno
41,5 × 61,5 cm
sign. Pd J. Paur 70

26 000 Kč

129

130
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132.
Zoubek Jasan (1956)

Bez názvu
1979
kresba tužkou, karton
62 × 62 cm
sign. na rubu Jasan Zoubek

12 000 Kč

131.
Grygar Milan (1926)

Bez názvu
1979
malba tuší
86 × 61 cm
sign. Pd milan grygar 1979, 
na rubu grygar 7/8 2015
autorem potvrzená pravost signováním 
na rubu z roku 2015

220 000 Kč

131

132
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133.
Malich Karel (1924)

Marina
1961
koláž, tempera, textil
33 × 45 cm
sign. Pd k. malich 1961
na rubu štítek s popisem díla; provenience: ze sbírky A. schwarz, milano; pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

190 000 Kč

133

karel malich je jedním z mála našich výtvarníků, jehož dílu se okamžitě dostalo i plného 
mezinárodního uznání a jeho tvorba byla úspěšně vystavována po evropě již v šedesá-
tých létech. Právě v této době už začala být zřejmá malichova umělecká jedinečnost 
i nebývalá radikálnost projevu. umělec se odklání od původního malování přírodních, 
či venkovských motivů, které už byly sice silně abstraktní, ale stále se nechaly v dílech 
rozpoznat tvary připomínající stromy, střechy domů, anebo úspornou zkratkou zobraze-
nou přírodu. Počátkem šedesátých let vzniká série, ve které umělec zobrazuje už pouze 
své vize a pocity. Část těchto děl vznikala jako malby temperou, často v kombinaci 
s pastelem, některá byla pak tvořena i pomocí koláže vytrhávaných papírů na kartonu, 
či malířské lepence.
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134.
Gross František (1909–1985)

Hlava
1970
kombinovaná technika, tuš, akvarel
40 × 29 cm
sign. Pd F gross 70
provenience: ze sbírky A. schwarz, milano

30 000 Kč

135.
Janoušková Věra (1922–2010)

Stín
1982
vrstvená koláž, kresba fixem
54 × 28 cm
sign. Pd v. J. 82
ld název autorkou

18 000 Kč

136.
Matal Bohumír (1922–1988)

Z cyklu Hlavy
kombinovaná technika, tužka, pastel, fix
30 × 21 cm (výřez)
neznačeno
reprodukováno: v monografii Bohumír matal, 
Nadace universitas 2006, str. 171, č. 96

6 000 Kč
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137.
šíma Josef (1891–1971)

Krajina
1957
akvarel, tuš, lavírovaná tuš, papír kašírovaný na plátně
29 × 21 cm
sign. Pd J. sima 57
pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

220 000 Kč
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139.
Boštík Václav (1913–2005)

Růžová mlhovina
pastel, tužka
15,5 × 15,5 cm
sign. ud Boštík
pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

24 000 Kč

138.
Boštík Václav (1913–2005)

Černá kompozice
1977
litografie, pastel, zkušební tisk
17,5 × 17,5 cm
sign. Pd Boštík 77

10 000 Kč

140.
Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
1977
tužka, provázek, karton
34,5 × 35 cm
sign. ud Jan kotík 1977

15 000 Kč

skvělá práce jednoho z nejprogresivněj-
ších malířů naší a později, po emigra-
ci i německé scény představuje autorův 
smysl pro kompozici a kontrast. dílo pro-
zrazuje vliv tehdejšího velmi významného 
Německého uměleckého hnutí i skupi-
ny Zero na autora. obraz je publikován 
v autorově monografii Jan kotík (vydala 
Národní galerie v Praze v roce 2011) na 
straně 403.
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141.
Boštík Václav (1913–2005)

Infinito (Nekonečno)
70. léta 20. stol.
olej, plátno
24 × 24 cm
sign. ud Boštík
na rubu štítek s popisem; provenience: ze sbírky A. schwarz, milano; pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

380 000 Kč
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142.
Kyncl František (1934–2011)

Černobílá kompozice
1984
asambláž, akryl, překližka
300 × 74 cm
sign. na rubu F. kyncl marz 1984

70 000 Kč

143.
Kotík Jan (1916–2002)

Stěna – Montreal 1967
1967
kombinovaná technika, kvaš, tempera, 
vrypy, karton
207 × 108 cm
sign. Pd Jan kotík, na rubu kotík
na rubu název autorem

70 000 Kč

144.
šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu
1990
frotáž, proškrabávaná kresba, karbonový papír
84 × 132 cm
sign. ud Adriena Šimotová 90
č. 505

350 000 Kč

celou její tvorbou prostupoval hluboký zájem o člověka, síť vztahů a symboliku lidského 
těla, směřoval do nitra člověka, nikoli k jeho tělesné schránce. opustila klasickou malíř-
skou techniku a různými technikami zpracovávala papír a textil. spolu se svým manže-
lem, malířem Jiřím Johnem, byli při zakládání české umělecké skupiny uB 12. rovněž byla 
členkou uměleckého seskupení malířů skupiny g7.
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145.
Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
1978
asambláž, akryl, překližka
103 × 40 cm
sign. na rubu Jan kotík 1978
publikováno: v monografii Jan kotík (vydala v r. 2011 Národní galerie) 
na straně 406

65 000 Kč

Nabízený reliéf patří mezi velmi kvalitní a svébytná díla 
autora, navíc je jedinečným sběratelským reprezentantem 
jeho berlínského období, kdy kotík tvořil většinou práce 
konceptuálního charakteru, anebo nejrůznější studie.

146.
Nepraš Karel (1932–2002)

Červené hlavy
90. léta 20. stol.
plech, drát, dřevo, laky
v. 17 cm
sign. nezjištěna

 45 000 Kč
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Lamr Aleš (1943)

jah / yah
1974
kolorovaná dřevěná plastika
v. 93 cm
sign. vzadu A. lamr 74

40 000 Kč
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148.
Braque Georges (1882–1963)

Atalanté
zlacená keramická plastika
28 × 25 cm
sign. vpředu g Braque
na rubu vyražená razítka; přiložený certifikát s popisem; plastika podle kvašové kresby george Braguea z roku 
1962

60 000 Kč

georges Braque byl francouzský malíř a sochař. společně s Pablem Picassem patří mezi 
zakladatele kubismu. stal se jednou z největších osobností umění 20. století.

„Zažívali jsme společné věci, byli jsme jedno tělo, jedna duše. Jinými slovy pokroky 
jednoho vždy následovaly pokroky druhého,“ prohlásil Braque. v této době nahrazuje 
pestrobarevnost odstíny šedé a béžové, používá tlumené, zemité barvy, od nejsvětlejší 
po nejtmavší, neboť takové odstíny umožňují jeho kubistickým malbám naplno roze-
hrát jejich symfonii. do obrazů navíc lepí noviny, letáky i obyčejné jízdenky, vkládá do 
nich typografické znaky a později dokonce přimíchává hlínu nebo dřevo. A stejně 
jako Picasso kreslí a tvoří Braque keramické objekty a plastiky, zlacené, glazurované, 
inspirované řeckou mytologií. v tomto případě to byla Atalanté, dcera bojótského krále 
schoinea, proslulá lovkyně.

georges Braque zanechal úctyhodné dílo, které už dávno vystoupilo ze stínu Pabla 
Picassa.
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149.
Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
1978
olej, tempera, koláž, asambláž 
76 × 66 cm
sign. na rubu Jan kotík 1978
vystaveno na mezinárodním veletrhu umění „köln 83”

40 000 Kč

150.
Kučerová Alena (1935)

Odpočinek
1967
tisk z perforovaného plechu, soutisk, 
autorský tisk, 1/2
47 × 61,5 cm
sign. Pd Alena kučerová 1967

16 000 Kč

151.
hilmar Jiří (1937)

Bez názvu
1991
dřevěný reliéf
58 × 55 × 18 cm
sign. na rubu hilmar Jiří 91

 18 000 Kč

Jiří hilmar opustil koncem sedmdesátých 
let téma optických reliéfů z papírových ele-
mentů a začal se zabývat prací se dřevem, 
které nejrůznějšími způsoby opracovával, 
řezal a popřípadě opět k sobě slepoval. 
vznikla tak zajímavá řada často velice ori-
ginálních děl, která v prostorách muzea, 
či galerie promlouvá k divákům svojí neza-
měnitelnou řečí a jednotlivá díla ze vzá-
jemného sousedství ještě lépe získávají svoji 
podstatu a obsah. mnohé z těchto prací se 
však díky svému, někdy téměř landartové-
mu charakteru nelze dost dobře v domá-
cích podmínkách sběratelů uplatnit.

Nabízený reliéf je silnou a zároveň kompakt-
ní ukázkou umění Jiřího hilmara z počátku 
devadesátých let.
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152.
Kolíbal Stanislav (1926)

Geometrické cvičení
2004
komb. technika, asambláž, olej, tempera, tužka, překližka
67,5 × 58 cm
sign. na rubu kolíbal 2004

135 000 Kč
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153.
šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu
1980
barevná kombinovaná grafická 
technika 4/20
70 × 100 cm
sign. Pd Adriena Šimotová 80

28 000 Kč

154.
šimotová Adriena (1926–2014)

Mémoire de famille
1996
barevný litoofset 4/40
50,5 × 38 cm
sign. Pd Adriena Šimotová
plakát výstavy Adrieny Šimotové – mémoire 
de famille, Paříž, 1996

8 000 Kč
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155.
šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu I., II., III.
1992
3× tříbarevná litografie, ruční papír
3 ks 34,5 × 24,5 cm
3× Pd Adriena Šimotová 92
kompletní soubor tří litografií
provenience: význačná zahraniční sbírka 
výtvarného umění

55 000 Kč

156.
Pastrňák Petr (1962)

Bez názvu
2000
akryl, plátno
70 × 165 cm
sign. na rubu Pastrňák 2000

60 000 Kč

Petr Pastrňák patří mezi zásadní osobnosti 
našich současníků. Jeho s nezvyklou leh-
kostí provedené malby jsou nabity energií 
a přes viditelnou expresivitu projevu půso-
bí i velmi meditativně. Nabízený obraz 
patří mezi kvalitní díla Pastrňákovy tvorby 
a díky atraktivnímu formátu si velmi snad-
no najde své místo ve většině interiérů.
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157.
Ionesco Eugene (1909–1994)

Bez názvu
barevná serigrafie 2/150
62 × 54 cm
sign. Pd eugene ionesco

4 500 Kč

158.
Novosad Karel (1944–2008)

Kompozice
1971
akryl, karton
49 × 49 cm
sign. na rubu Novosad 71

18 000 Kč

karel Novosad se po emigraci do Německa 
a následných studií u profesora Almira 
mavigniera v hamburgu velice rychle etablo-
val svými geometrickými díly s precizně prove-
denými kompozicemi barevných linií, která byla 
už ve své době vysoce hodnocena a vysta-
vována s velikány konstruktivismu, jakými jsou 
napřiklad max Bill, getulio Alviani, či Francois 
morellet. Nabízené dílo pochází ze samotného 
počátku jeho geometricko-systematické tvorby 
a kromě své umělecké kvality je proto i sběra-
telsky velmi zajímavé. Jemné, ale barevně jasné 
linie na černém kartónu působí velmi kontrast-
ně a minimalisticky, čímž také připomínají řadu 
černých obrazů s liniemi milana grygara.

159.
Scaccabarozzi Antonio (1935–2008)

Bez názvu
1981
barevná serigrafie, autorský tisk
39,5 × 39,5 cm
sign. Pd scaccabarozzi 81

3 500 Kč

Atraktivní práce důležitého italského výtvarníka, 
který pracoval úspornou formou s barvou a rád 
se věnoval i výmluvné konceptuální tvorbě.
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charchoune serge malíř a básník, ruský rodák žijící převážně ve Francii, patří mezi 
méně známé, ale velmi významné představitele světové avantgardy. studoval malířství 
v moskvě, ale po neúspěšném pokusu dostat se na výtvarnou akademii odchází do 
Paříže. Účastní se dada výstav a akcí pořádaných Andre Bretonem a dalšími dadaisty. 
ilustruje vlastní dadaistické básně a v roce 1922 vydává časopis Perevoz dada. vychází 
pouze první číslo, poté charchoune přispívá do jiných časopisů a nakonec hnutí opouští.

Bývá nazýván praktikem velkých modernistických stylů, dada, kubismu, purismu a nefor-
mální abstrakce, ve skutečnosti však byla jeho tvorba zcela nezávislá na těchto tenden-
cích a byl v podstatě nepředvídatelný individualista. Předznamenává základ post-kon-
cepční malby směřující do evropského umění jednadvacátého století.

160.
Charchoune Serge (1889–1975)

Bez názvu
1959
olej, plátno
16 × 27 cm
sign. Pd charchoune 59
na rubu na blindrámu popis autorem; provenience: význačná zahraniční sbírka výtvarného umění

65 000 Kč
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161.
Kintera Krištof (1966)

Bez názvu
2008
14× stříkaná kresba aerographem, edice 5/15
sign. du krištov kintera 2008
kompletní soubor kreseb; provenience: význačná zahraniční sbírka výtvarného umění

70 000 Kč

162.
david Jiří (1956)

Vlak
2008
kombinovaná technika, plátno
80 × 110 cm
sign. na rubu Jiří david 2008
na rubu název autorem

90 000 Kč
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163.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Modrý ležák
2006
barevná serigrafie 19/70
70 × 100 cm
sign. Pd sýkora 2006
reprodukováno: v soupisu díla Z. sýkory, 
str. 122–123

75 000 Kč 

164.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

13 linií pro Jana Nerudu
1999
barevná serigrafie 45/50
65 × 65 cm
sign. Pd sýkora 99
reprodukováno: v soupisu díla Zdeňka 
sýkory, str. 112–113

60 000 Kč
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165.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Černo-bílá struktura I.
1967/2009
serigrafie 42/80, plexi box
220 × 38,5 cm
sign. ld sýkora 1967/2009

65 000 Kč

toto atraktivní a vzácné dílo vzniklo 
u příležitosti umělcových 89. naroze-
nin a připomíná skvělou kompozi-
ci mozaiky na odvětrávacích komí-
nech letenského tunelu dokončenou 
v roce 1969. Jednalo se o autorovu 
největší realizaci v architektuře a rov-
něž nabízená serigrafie, vycházející 
z původního návrhu se řadí mezi nej-
větší svého druhu. 

Na první pohled nezvyklý formát 
díla se nechá překvapivě snadno 
a dobře zaintegrovat do interiérů 
náročných sběratelů. mozaiky jednot-
livých komínů se od sebe kompozicí 
struktur samozřejmě liší a proto vznik-
la spolu související řada osmi verzí. 
Řazení dvou a více těchto serigrafií 
vedle sebe celkový dojem znatelně 
umocňuje a proto nabízíme v aukci 
dvě verze těchto děl.

166.
Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Černo-bílá struktura II.
1967/2009
serigrafie 42/80, plexi box
220 × 38,5 cm
sign. ud sýkora 1967/2009

65 000 Kč
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daY sale 2015

„live”
Aukci je možno sledovat jak v přímém přenosu na www.acb.cz,  

tak po registraci se můžete zapojit i do dražby on line. registrační formulář  
je ke stažení na stránkách www.acb.cz.  

další informace získáte i telefonicky na: 224 23 25 00, 542 214 789, 603 424 913 
nebo e-mailovou poštou.



Nabízíme tyto služby:
1.  poskytneme obecné konzultace a doporučení – zdarma
2.  vyhotovíme písemné posudky znalců společnosti 1. ACB
3.  zajistíme expertizy soudních znalců z oboru výtvarného umění 

a starožitností
4.  zajistíme písemné posudky význačných znalců „starého 

a nového umění”
5.  zajistíme písemné expertizy renomovaných institucí v oboru 

výtvarného umění
6.  zajistíme chemicko-technologické analýzy a rozbory barev, 

tzv. restaurátorský průzkum
7.  zajistíme nebo provedeme restaurátorské práce uměleckých děl
8. spolupráce při prodeji umělckých děl

Služby v bodech 2.–7. provedeme na základě předem dohodnuté 
smluvní ceny dle náročnosti výkonů s tím spojených.

1. 1. 2015 zahájilo činnost nové oddělení společnosti 1. ACB, 
které se zabývá poradenstvím, konzultacemi a  znalectvím 
v  oboru výtvarného umění domácí provenience. Nabízíme také 
provedení restaurátorských prací výtvarných děl.

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

1. Art Consulting – Brno, Malinovského náměstí 2. – Dům umění
e-mail: brno@acb.cz  telefon: 603 42 49 13 a 542 214 789

www.acb.cz



průvodce pro nepřítomné a telefonní uchazeče

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

Obecné

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

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

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

Vyplnění formuláře

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

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

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

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



plná moc pro zastupování v dražbě
dražba po telefonu

Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČ: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 11. 10. 2015 
ve 13.30 hod., na adrese Topičův salon – Národní třída 9, Praha 1 a dražila za mne do 
uvedených limitů či po telefonu následující věci:

č. autor název cena  limit  
nebo telefon

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

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

Jméno: 

Příjmení: 

telefon: 

tel. pro dražbu: 

e-mail: 

číslo oP: 

ulice: 

město: 

PsČ: 

stát: 

datum a místo: Podpis:



Podmínky pro zastupování v dražbě a telefonní prodej

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

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

Platba na aukci

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

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

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

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

Ochrana osobních údajů

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

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



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

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

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

Přijímáme obrazy do prestižní večerní aukce

evening sale 2015
Topičův salon praha
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