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Předměty nabízené do aukce a uvedené v aukčním katalogu budou zájemcům o aukci přístupné
k prohlídce v Topičově saloně, který je provozován společností 1. Art Consulting Brno – Praha
The items offered for auction and listed in the auction catalog will be accessible to those
interested in the auction for visitation in Topič salon, which is operated by 1. Art Consulting
Brno – Praha.
Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1
8. 3. – 28. 3. 2021 (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 603 424 913.
Všechna nabízená umělecká díla byla konzultována se znalci z oboru.
Na požádání mohou být opatřena odbornou expertizou a certifikátem o pravosti díla.
Registrace účastníků aukce začíná 28. 3. 2021, od 12:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Neděle 28. 3. 2021 v 13:30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.
Will take place on March 28, 2021 at 1.30 p.m. in the Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

KONTAKTNÍ ÚDAJE / CONTACT INFORMATION
tel.:	(+420) 224 232 5 00
		
(+420) 542 214 789
		
(+420) 603 424 913
e-mail: praha@acb.cz
		 brno@acb.cz
web:

www.acb.cz

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ:
– podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní
– parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov
– ulice Zborovská a Janáčkovo nábřeží s přilehlými ulicemi (zdarma bez omezení)
– krátkodobá nakládka a vykládka obrazů je možná na chodníku před vchodem do Topičova salonu
– možnost krátkodobého parkování na protější straně Topičova domu

| 5

6 | 1. ART CONSULTING

| 7

8 | 1. ART CONSULTING

JMENNÝ  REJSTŘÍK
AUTORPOLOŽKA
A
Antal Eduard
Aubertin Bernard
B
Bauch Jan
Bělocvětov Andrej
Bertrand Ode
Biasi Alberto
Blažíček Oldřich
Boška Jindřich
Boudník Vladimír
Bury Pol
C
Cigler Václav
Costalonga Franco
Cucuel Edward Alfred
Č
Čapek Josef
Černý Karel
D
Derain André
Dokoupil Jiri Georg
E
Erb Leo

155
76
48
144
81, 82
85
98
172
143
74
59
78
71
107
12
72
39
86

F
Feigl Bedřich
Fila Rudolf
Foltýn František

24
148
25

G
Gabriel Michal
Gebauer Kurt
Glattfelder Hans Jörg
Gross František
Grygar Milan
Gutfreund Otto

55
154
80
146
65
9

H
Havelka Roman
Hayek Pavel
Hilmar Jiří
Hudeček Antonín
Hudeček František
Hynais Vojtěch
Ch
Chatrný Dalibor
Chittussi Antonín

90, 91
69
158
95
109
2
157
1

I
Istler Josef
27, 28
Istler Josef & Gerda Istlerová 26

O
Otakar Kubín – Coubine
7
Ovčáček Eduard
38, 156, 164

J
Jambor Josef
Janeček Ota
Janoušková Věra
Jíra Josef
John Jiří

100, 101
132, 133
171
49, 134–136
33

P
Panuška Jaroslav
96
Piskač Bedřich
10
Pittermann-Longen Emil Artur 14
Preisler Jan
3
Procházka Antonín
8
Procházková Linka
20

K
Kafka Čestmír
Kalvoda Alois
Kars Jiří (Georges)
Kasalová Jana
Kintera Krištof
Koblasa Jan
Kokolia Vladimír
Kolář Jiří
Kolíbal Stanislav
Kopecký Bohdan
Kotík Pravoslav
Kovanda Jiří
Král Josef
Kratina Radoslav
Kubíček Jan
Kubišta Bohumil
Kučera Zdeněk
Kunc Milan
Kupka František
Kvíčala Petr
Kyncl František

34, 35
97
13
174
70
151, 163
64
32, 147
43, 165, 166
145
108
42
4
36
37, 61
5
170
177
105
60
160–162

L
Landi Edoardo
Lhoták Kamil
Liesler Josef
Lolek Stanislav
M
Malich Karel
Malý František
Marešová Milada
Matal Bohumír
Merta Jan
Mirvald Vladislav
Mohr Manfred
N
Načeradský Jiří
Nejedlý Otakar
Nepraš Karel
Novosad Karel
Nowak Willi

79
131
50
92, 93
45, 62, 63
17
19, 103
23
66, 68, 159
57, 58, 169
77
175, 176
6
152, 153
67
21

R
Rada Vlastimil
Radimský Václav
Rossi Horacio Garcia
S
Saudek Kája
Sayler Diet
Slavík Otakar
Smetana Jan
Sopko Jiří
Stein Joël
Sutnar Ladislav
Sýkora Zdeněk
Š
Šíma Josef
Šimotová Adriena
Špála Václav
Špillar Karel
Štyrský Jindřich

104
94
87, 88
110–124
84
46
44
53, 54
83
31
173
29
56, 167, 168
11, 16, 102
89
18

T
Tittelbach Vojtěch
Tornquist Jorrit

22
73

U
Uprka Joža

99

V
Válová Jitka
Valter Karel
Veselý Aleš
Vožniak Jaroslav
W
Wachsmann Alois
Wilding Ludwig
Wojnar Jan
Z
Zoubek Olbram
Zrzavý Jan

47, 149
129, 130
142
40, 41
106
75
150
51, 52, 137–141
15, 30, 125–128
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PROGRAM AUKCE
EXKLUZIVNÍ VÝBĚR
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

str. 12
MIMOŘÁDNÁ
NABÍDKA SVĚTOVÉ
MALÍŘSKÉ TVORBY

str. 172
KLASICKÉ
& MODERNÍ UMĚNÍ

str. 212

EXKLUZIVNÍ
VÝBĚR
VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ

1

CHITTUSSI ANTONÍN
(1847–1891)

Přístav v Dalmácii
olej, plátno
40 × 60 cm
sign. LD Chittussi
290 000 Kč
restaurátorská zpráva Akad. Mal. Igor Fogaš,
odborná expertiza prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

Pozoruhodný objev
ranného díla

Posuzovaný obraz má podle mého názoru typické
znaky Chittussiho malířského rukopisu ve všech
součástech malby – způsobu malby oblohy, architektury, stafáže, vodní plochy i ve způsobu malby
popředí.
Je přitom jisté, že v motivu má posuzovaný
Chittussiho obraz svého dvojníka menšího formátu (srov. Prahl, Antonín Chittussi, nakladatelství Academia Praha 2020, čís. kat. A 28, kde je
uvedena starší historie publikování obrazu a jeho
novější publikování M. Zachařem). Jde totiž jakoby
o variantu záběru téhož motivu z pozice malíře jen o málo odlišné. Mimo jiné se tu zřetelně
liší tvar signatury. Z mnohých srovnání signatur
plyne, že malíř používal „krasopisný“ tvar a současně s ním také onen volnější z nyní posuzovaného obrazu. To obojí ještě za Chittussiho pobytu
ve Francii navazujícího s časovým odstupem
na jeho pobyt na Balkáně.
Nedávný dosud nejpodrobnější výzkum
Chittussiho tvorby (srov. výše uvedenou monografii) potvrzuje, že malíř průkazně ztvárňoval
náměty z Uher i Balkánu ještě v době počátků
svého pobytu ve Francii, na základě svých předchozích studií. Zároveň existence varianty obrazu
je v umělcových autenticích běžná a odpovídá
zřejmě i v daném případě důležitosti motivu
pro Chittussiho a dobový okruh jeho příznivců.
Pokud jde o vročení posuzovaného obrazu, kloním
se na základě vyspělosti malby k názoru, že vznikl
v době počátků Chittussiho pobytu ve Francii a je
se vší pravděpodobností a zřejmostí pokročilejší
verzí s ním srovnávané veduty.
Posuzovaný obraz pokládám za pozoruhodný
objev, i vzhledem k obrazovému formátu, a z výše
uvedených důvodů, za Chittussiho autentikum.
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2

HYNAIS VOJTĚCH
(1854–1925)

Vanitas
1897
olej, plátno
194 × 150 cm
sign. LD monogram VH 1897
2 900 000 Kč
přiložený znalecký posudek PhDr. Naděžda
Blažíčková-Horová

Memento mori

Předložené rozměrné plátno Vanitas z roku 1897
je nepochybná, velmi krásná a dosud nepublikovaná práce malíře Vojtěcha Hynaise.
Personifikaci nevyhnutelnosti smrti a pomíjivosti
věcí tohoto světa malíř zasadil do blíže neurčené
přírody, na mramorovou lavici, na které sedí dívčí
akt. Vedle něho umístil nádobu a umrlčí lebku,
„memento mori“ upomínající nás, že určitě zemřeme. Meč o lavici opřený připomíná, že žádné
zbraně nejsou ochranou před smrtí. Zátiší doplňuje černý závoj a stále zelený břečťan, který ve
spojení s lebkou symbolizuje přemožení smrti
vzkříšením, jde tedy o křesťanský symbol. Vanitas
Hynais maloval už v Praze, kam se s rodinou
trvale přestěhoval z Paříže, když mu bylo v roce
1893 na podnět Josefa Hlávky nabídnuto místo
profesora na pražské Akademii. V Čechách byl
už dobře znám, pro budovu Národního divadla
realizoval oponu a malby na schodišti a v budoáru
královské lóže.
Hynais maloval krajiny i portréty, ale vynikl
formálně dokonalými figurálními alegorickými
obrazy zpracovávanými prosvětlenými barvami
v intencích luminismu konce století. Zobrazit
alegorie nahými lidskými těly, zvláště ženskými,
lákalo nejen Hynaise, ale na konci 19. století snad
všechny figurální malíře a sochaře. Krásný ženský
akt v ladných křivkách svůdné siluety dívčího
těla prochází prakticky celou Hynaisovou tvorbou. Malířská virtuosita, veristický naturalismus,
barevné provedení dívčí postavy něžným růžovým akvarelovým tónem se zelenými stíny, to vše
charakterizuje předložené velkoformátové dílo
Vanitas, vynikající ukázku Hynaisova luminismu
chápaného v intencích konce a přelomu
19. století.
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3

PREISLER JAN (1872–1918)
Česání jablek
1909
olej, plátno
141 × 248,5 cm
sign. nezjištěna
4 800 000 Kč
odborná expertiza prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.,
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
REPRODUKOVÁNO
monografie Antonín Matějček – Jan Preisler,
Praha, Melantrich 1950, str. 184
monografie Petr Wittlich, Lenka Bydžovská, Karel
Srp, Polana Bregantová – Jan Preisler, Praha,
Obecní dům, 2003, obr. 240

mozaika z domu Příkopy 18, Praha
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Posuzovaný obraz je autentickým, velkolepým
a mimořádně vzácným dílem Jana Preislera,
stěžejní osobnosti tzv. generace devadesátých
let – zakladatelského pokolení českého moderního umění. Je grandiózní prací autora všeobecně
přijímaného za tvůrce prvního moderního obrazu
v českém malířství, který všechny dobové vlivy
dokázal přetavit v osobitou syntézu propojující
neoromantický idealismus, symbolistní soustředění na hlubiny duše i secesní požadavek originálního stylu. „Lyrik delikátní sensibility, jemuž je forma
a barva tolik, co tón hudebníků a vnitřní rytmus
verše básníkova“, tak označil Jana Preislera kritik
K. B. Mádl. V malířově díle ožívají melancholické
nálady, pohádkové touhy, erotické smutky a osudová traumata, rozeznívající v té době také verše
A. Sovy, O. Březiny, K. Hlaváčka, J. Zeyera i skladby
J. Suka, O. Ostrčila a V. Nováka. Janu Preislerovi
se bravurně podařilo vyjádřit psychiku moderního
člověka na prahu nového století: bolestný pocit
vykořenění, který přinesl moderní individualismus,
touhu po splynutí s přírodou i vědomí umělecké
obnovy a očekávání nových životních sil.
Preislerova plošná stylizace, úsilí o monumentalitu
a vnitřní jednotu, kult krásy a harmonie se úspěšně uplatnily při monumentálních realizacích
výzdoby secesní architektury. Důležitou složkou
generačního programu byla totiž představa tzv.
„Gesamtkunstwerku“, jednotného uměleckého
díla jako výsledku aktivní spolupráce odvětví
malby a plastiky s architekturou a užitým uměním.
K tomuto úkolu byl Jan Preisler disponován nejen
svým studiem, ale především mnohostranností
svých zájmů. K monumentálně dekorativní tvorbě
ho vedly nejen vnější podněty zakázek (v nichž
nacházel takřka jediný zdroj příjmů), vnímal ji
také jako možnost nových zkoumání a řešení
problematiky výtvarné formy, jak ji tehdy studoval v knize Adolfa Hildebranda „Das Problem der
Form in der bildenden Kunst“, jejíž druhé vydání
z roku 1905 na české umělce silně zapůsobilo.
Již Antonín Matějček zdůraznil, že Preislerovo
studium Hildebranda, spolu s vlivem heroicky
monumentálních soch E. A. Bourdella (který měl
roku 1909 v SVU Mánes výstavu a osobně navštívil Preislerův ateliér), se promítlo do čtyř mozaiko-

vých polí pro novostavbu Zemské banky v Praze
Na Příkopech (1909–1910) od architekta Osvalda
Polívky, s nímž malíř spolupracoval již o několik
let dříve na výzdobě obchodního domu U Nováků
(1902–1904). Z kresebných studií a pastelových
náčrtů vzešly čtyři finální olejové návrhy, z nichž
jeden je námi posuzovanou prací.
Preisler pojal mozaikovou výzdobu Zemské banky
jako významově provázaný celek. Střed triptychu
(tři pole orientovaná do ulice Na Příkopě) koncipoval jako alegorii práce a plodnosti, po levé
straně rozvinul svůj oblíbený motiv chlapce pozorujícího let rajských ptáků na obloze (téma: lidská
myšlenka tvůrčí), po pravé straně uplatnil námět
otce se synem, kteří vzhlížejí k torzu rozestavěné
budovy (téma: dílo lidských rukou).

ských postav s příslušnými atributy), aniž by však
došlo k popření její zásady spočívající v dohodnuté konvenci a čitelnosti významů. Krajinný výsek
s postavami jinocha a hocha česajících jablka
symbolizuje plodivou moc přírody. Typ těchto
mužských postav je velice charakteristický pro
Preislerovu ikonografii. Především zde rozpoznáváme malířovo „alter ego“, jímž je postava Jánika,
vesnického chlapce s havraními vlasy, v bílé košili
a rezavých kalhotách, který se objevuje ve všech
klíčových Preislerových obrazech, a to právě
i tam, kde je tento osobní umělcův hrdina idealizován. Jak poukázal P. Wittlich, rodokmen této
postavy sahá až k romantickému jinochovi K. H.
Máchy, k tomu „cizinci v naší zemi“, který touží
výše, do „říše světla“, tam, kde je jeho skutečná
vlast a kde sídlí „vzor krásy“.

Posuzované dílo je finálním návrhem pro mozaiku v poli na boční straně budovy, orientované
do ulice Nekázanka. Jedná se o pozoruhodnou,
tématicky a kompozičně důkladně promyšlenou
práci. Janu Preislerovi se zde mistrně podařilo
oživit tradiční alegorii (zobrazování pojmů a vlastností personifikacemi v podobě „krásných“ žen-

Posuzovaný Návrh na mozaiku pro Zemskou
banku v Praze představuje Preislerovu práci
muzeálních / galerijních kvalit. Je to dílo mimořádně ušlechtilého účinu, které hraje na struny
naší citovosti osobitým ztvárněním dobového
životního pocitu souznění s přírodou, je evokací
pozemského ráje. '
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4

KRÁL JOSEF (1877–1914)
Partie z Rakovníka

odborná expertiza
PhDr. Mgr. Michael Zachař

olej, lepenka
40 × 50 cm
sign. LD Král
80 000 Kč

Předmětem posouzení je originál obraz nazvaný
„Partie z Rakovníka“ reprodukovaný na připojené
barevné fotografii, olej na lepence 40 × 50 cm,
značeno autorsky vlevo dole Král. Jde o rané dílo
akademického malíře Josefa Krále (1878–1914),
který studoval jako jeden z posledních žáků
u profesora Julia Mařáka. Je proslulý zvláště
svými náladami mlžných podvečerů u řeky s plujícími či kotvícími plavidly nebo nádraží s oblaky
páry od lokomotivy. Svoji malířskou dráhu ale
začal stroze realisticky v duchu jansovsko-liebscherovském, i když vliv Chittussiho je nepřehlédnutelný. I v posuzovaném hutně malovaném obraze spatřujeme ohlasy Chittussiho zejména pařížských městských žánrů. Na výstavě Krasoumné
24 | 1. ART CONSULTING

jednoty v Praze vystavil r. 1904 Král dva obrazy:
„Vše hledá úkryt“ a „Zastrčená ulice“. Název druhého z obrazů připomene silně náš obraz a nelze
vyloučit, že jde o něj, třebaže malíř vystavil spíše
práci novějšího data. Datovat totiž musíme „Partii
z Rakovníka“ ještě do sklonku 90. let, do blízkosti
v soukromé sbírce se nacházejícího vertikálně
situovaného oleje rovněž s architekturou datovaného v signatuře rokem 1898. Po roce 1900
zahalila Královy obrazy již secesně-symbolistická
nálada a takto realisticky vyvedené práce byly
minulostí.
Potvrzuji pravost obrazu Josefa Krále a datuji jej
před rok 1900.
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5

KUBIŠTA BOHUMIL
(1884–1918)

Koňský povoz
pastel, hnědý karton
35 × 28 cm
sign. PD Kubišta
55 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Mahulena Nešlehová

Vzácná ukázka
z ranného období

Bohumil Kubišta, (Koňský povoz), kolem 1907,
suchý pastel, zahnědlý papír, 35 × 28 cm, signováno vpravo dole perem černou tuší Kubišta.
Na rubu papíru mastným černým pastelem náčrt
koňské nohy (čelný pohled) – zvýrazněná zkratka
kolenního kloubu a kopyta, dále poznámky tužkou
a číselné údaje, které se pravděpodobně vztahují
k zapaspartování pastelu.
Pastel představuje koňský povoz, vedle kterého
zleva kráčí vozka (viz snímek). Dominantu tvoří
z čelného pohledu zachycení dva kráčející venkovské koně – bílý a hnědý. Pohledová zkratka
jejich těl zabírá v kompozičním rozvrhu téměř
celou plochu, siluetně podaná postava vozky
a spodní část povozu jsou prostorově upozaděné.
Na přiložené práci zaujme nezvyklost záběru,
samozřejmost uchopení viděné reality a nepochybné rozvržení hmot. Suverénnost jisté a dynamické kresby, akcentující v pohledové zkratce
koní jejich tažnou sílu, a zejména neobyčejná
malířská lehkost, jež postihuje tíživou atmosféru
deštivého dne, utvrzují, že máme před sebou
dosud neznámé, neobyčejně zajímavé rané dílo
malíře Bohumila Kubišty (1884–1918), jednoho z nejvýznamnějších tvůrců českého umění
20. století.
Svým malířským pojetím se pastel – pracovně
nazvaný Koňský povoz – s největší pravděpodobností vztahuje k umělcově tvorbě z počátku roku 1907. K zmíněnému vročení odkazuje
zde též umělcův zájem o modelační a výrazové
účinky světla. Pokud jde o téma, pak je třeba
připomenout pastel s podobným námětem, který
má ve své sbírce Galerie hlavního města Prahy
(Koňský povoz, kolem 1907, mastný pastel, podkresba tužkou, kartón, 28,5 × 41,5 cm, K 497),
jakož i další náčrty, kresby a akvarelové studie
zachycující zkratky koňských těl, které rovněž
spadají do doby kolem roku 1907 a které kromě
Národní galerie v Praze vlastní soukromí majitelé.
Kubištovo autorství je podle mého názoru
v daném případě nesporné.
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6

NEJEDLÝ OTAKAR
(1883–1957)

Červánky na moři

odborná expertiza
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1932
olej, plátno
62,5 × 100 cm
sign. PD Ot. Nejedlý 1932
120 000 Kč
Posuzovaný obraz „Červánky na moři“ je autentickým, atmosféricky jedinečným, novoromantizujícím dílem velké osobnosti české krajinomalby
Otakara Nejedlého, malíře, kterého domov
a dálava, Čechy a cizina, lákaly stejnou měrou.
Mezi těmito dvěma póly, reprezentovanými
na jedné straně zejména rodnou podřipskou krajinou, a na straně druhé mořem, se rozpíná umělcův celoživotní zájem o svět. A snad i jeden zájem
umocňoval druhý. Čím více Nejedlého přitahoval
vzdálený svět, tím raději se vracel.
V roce 1913 založil spolu s Vincencem Benešem
„Moderní školu malířskou“. Podléhá vlivu kubismu, patrně pod Benešovým vlivem, transformuje
ho však do velmi neortodoxní, a o to cennější,
podoby. Následuje neméně výrazné, expresivní
válečné období, v němž dominují krajinomalby
dramatického náboje a děleného rukopisu.
V dubnu roku 1925 byl Otakar Nejedlý jmenován
profesorem krajinářské školy Akademie výtvarných umění v Praze. Svou novou funkci přijal
velmi zodpovědně. Nešlo mu pouze o to, naučit
studenty „umělecké řemeslo“, jak říkal, ale chtěl
udržovat v žácích „plamen nadšení“. „Bylo mou
snahou vytvořit školu, na kterou bude každý rád
vzpomínat.” (O. Nejedlý) Na profesorském postu
působil až do své smrti v roce 1957. Vychoval celé
generace našich malířů, vedl je moudře k poučení a novému poznání, v podpoře jejich osobních
sklonů a hledání samostatné tvůrčí cesty.
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Legendární součástí Nejedlého výuky moderní
krajinomalby se staly plenérové pobyty. Zatímco
na jaře a na podzim podnikal profesor s žáky
tvůrčí cesty po Čechách, zájezdy do ciziny –
do Francie, na Korsiku, do Itálie a Jugoslávie
v zimních měsících umožňovaly malířům pracovat v přírodě i v době, kdy je to u nás nesnadné.
Sám Nejedlý na těchto cestách namaloval řadu
obrazů. Posuzované plátno je jedním z nich.
Obraz „Červánky na moři“ představuje bravurní
ukázku autorovy exaltované novoromantické citovosti. Je v něm vepsána jeho láska k slunnému
jihu, obdiv k motivům, které přesahují lidskou
konečnost. Jedním z takových námětů bylo moře.
Malíř měl k němu specifický, niterný vztah již od
své cesty do Indie a na Cejlon v letech 1909–1911.
Jak se sám později vyjádřil: „Ve svém životě zažil
jsem několik ohromujících přírodních dojmů. Bylo
to na prvém místě moře…“
Atmosféra jižních krajů odpovídala Nejedlého
temperamentu a senzualismu. Na jihu nalézal
totéž, co Maurice Denis: „Zde udržuje štědré slunce v lidském duchu zvláštní úsměvnou mladost.
Lidé se tu umějí snadno nadchnout.“
V obraze „Červánky na moři“ vytvořil Otakar
Nejedlý jakýsi prototyp „ideální“ jižní krajiny.
Kompoziční dominantou tohoto plátna jsou
mohutné stromy, kontrastující svou rozsochatostí
se zrcadlem úžasně osvětlené mořské hladiny.
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7

OTAKAR KUBÍN –
COUBINE (1883–1969)
Francouzský dělník
zpívající hněvné písně
o svobodě
1908
plastika, polychromovaná dřevořezba
v. 45 cm
sign. nezjištěna
650 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

„Jedná se o ojedinělé
klíčové dílo, které
obohacuje nejen české
umění, ale i evropskou
předválečnou modernu
vůbec.“

Nicholas Sawicki
PROVENIENCE
Sbírka jednoho z nejznámějších českých slavistů
dr. Josefa Karáska (1868–1916) a jeho ženy
Melanie Karáskové ve Vídni mezi lety 1908–1934.
Roku 1934 testamentem Melanie Karáskové
převedeno do majetku. profesora dějin české
literatury dr. Miloslava Hýska (1885–1957)
a posléze jeho rodiny.
VYSTAVENO
VI. výstava Sdružení výtvarných umělců
moravských v Hodoníně, Umění polské
a moravské, 23. květen – 20. červen 1909, č. kat.
103 (pod názvem „Francouzský pracovník“)

setřený původní výstavní štítek se zbytky inkoustového
popisku: Soukromý majetek dr. Jos. Ka[ráska]
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CITOVÁNO:
PNP fond dr. Josef Karásek (číslo 740) –
korespondence Otakara Kubína 21 ks dopisů z let
1907–1913 určených dr. Josefu Karáskovi.
1 ks dopisu s Melanií. Pět dopisů týkajících
se Francouzského dělníka.
Digitalizovaný Večerník Národních listů s datem
vydání 26. 2. 1936, č. 56, str. 4, ISSN 1214–1240,
autor článku: Josef Zdeněk Raušar, název: Z mých
vzpomínek./Slavista dr. Jos. Karásek a akad. malíř
O. Kubín (Coubine). Obsahuje popis předmětného
díla.
Fotografie Miloslava Hýska z roku 1956
s Francouzským dělníkem umístěným mezi okny,
Miloslav Hýsek – Paměti, nakladatelství Blok 1970.
VI. výstava „Sdružení výtvarných umělců
moravských“ v Hodoníně – Umění polské
a moravské, 23. květen – 20. červen 1909,
pod katalogovým číslem 103
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Raná expresionistická dřevořezba Otakara Kubína
ze soukromé sbírky předsedy Kulturní rady české
(v letech 1939–1944) Miloslava Hýska, kterou
umělec dokončil v prosinci roku 1908, byla v době
svého vzniku určena jako vánoční dárek vídeňského slavisty Josefa Karáska své milované ženě
Melanii.

nosti portrétovaného muže (patrně boskovického dr. Snětiny) s Portrétem doktora Gacheta,
rezonuje předmětná dřevořezba Francouzského
dělníka s podobně rozkročenou postavou „dělníka umění“ Vincenta van Gogha, na jeho známém, dnes nezvěstném obraze Umělec na cestě
do Tarasconu.

Její objev je unikátní akviziční příležitostí pro státní
sbírkotvorné instituce, tím spíše pro soukromé
sběratele.
Americký kunsthistorik Nicholas Sawicki, kterému
u nás vyšla stěžejní publikace „Na cestě k modernosti – Umělecké sdružení Osma a jeho okruh
v letech 1900–1910“ (Univerzita Karlova Praha,
2014) nezaznamenal žádnou takto ranou sochařskou realizaci: „Jedná se o ojedinělé klíčové dílo,
které obohacuje nejen české umění, ale i evropskou předválečnou modernu vůbec. Není známé
žádné takto rané sochařské dílo z Osmy.“ (cit.
z konzultační korespondence s Nicholasem
Sawickim).

Vincent van Gogh – Umělec na cestě do Tarasconu, 1888

Modelace tváře zpívajícího Francouzského dělníka pak také silně evokuje slavný obraz Výkřik
od Edvarda Muncha. Je ale na rozdíl od ikonického obrazu sociálně zemitá.

Málo se zdůrazňuje, že Otakar Kubín nejprve
hospitoval po dvou letech studia na kamenosochařské speciálce v Hořicích a teprve posléze
nastoupil na Akademii výtvarného umění v Praze.
Dřevořezba je vůbec prvním dokladem autorovy
rané sochařské tvorby. Státní galerie či soukromé
sbírky zahrnují Kubínovy sochařské práce vzniklé
až od roku 1922, tedy pouze z klasicistního období.
Unikátnost dosud neznámé dřevořezby výrazně
zesiluje fakt, že odráží v jiném médiu než v malbě
Kubínův obdiv a sepětí s dílem Vincenta van
Gogha i Edvarda Muncha. Na Francouzském dělníkovi vidíme zblízka energické a rytmické tahy
dlabaných vrypů, které dřevořezbu chvějivě rozčeřují, včetně živoucího pocitu z plandajících kalhot.
Vše tu dává jistotu, že zde tvoří velmi poučený
sochař syntetické umělecké dílo, doslova rozkročené mezi sochařskými a malířskými prostředky.
Stejně jako si nelze nevšimnout na Kubínově
raném obraze Mezi slunečnicemi, který prošel
tuzemským trhem, duchovní i formální podob-

Edvard Munch – Výkřik, jedna z verzí vzniklých v letech
1893–1910

Nicholas Sawicki v konzultační korespondenci
upozorňuje na fakt, že námět Francouzského dělníka mohl Kubín najít již u francouzských malířů
druhé poloviny 19. století, např. H.Daumiera, J.-F.
Milleta, G. Courbeta, C. Pissara nebo P. Gauguina,
jejichž díla znal ze svých pobytů v Paříži či
z dobových časopisů. „Celkový styl obličeje“, píše
Sawicki, „trochu připomíná H. Daumiera, např.
obraz „Povstání“ (Phillips Colection, Washington).
Pootevřená ústa by mohla částečně pocházet
od Muncha, ale je to i charakteristický znak
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Inspirace musí být volná, avšak vlivy jsou dobové. Souvisí s uměleckými vzory, na jejichž základě byla založena celá avantgardní skupina Osma,
jejíž poblouznění pražskou výstavou Edvarda
Muncha v roce 1905, odstartovalo horečnou
výtvarnou činnost. Stačí si připomenout munchovské intermezzo Emila Filly a jeho Čtenáře
Dostojevského, Milostnou noc nebo Dítě u lesa.

Honoré Daumier – Povstání, po roce 1848

v obrazech Daumiera a Milleta, i když tam nejde
o zpěv. Srovnání přináší také Milletovy obrazy
„Muž s motykou“ (Getty Museum) a „Rozsévač“
(Museum of Fine Arts Boston). Gogh dokonce přepracoval Milletova Rozsévače v r. 1889
(Collection Niarchos).“

Kubínova výtvarná dráha v roce vzniku
Francouzského dělníka dosahuje prvních zásadnějších úspěchů. Usazuje se v ateliéru po předčasně zemřelém Maxu Horbovi na Národní třídě.
A je přijat jako první z progresivní skupiny Osma
za řádného člena spolku Mánesa. To mu sice
přináší rozšířené možnosti výstav a prodejů,
situace je ale beztak neveselá. V listopadu 1908,
kdy pracuje na dřevořezbě, si v korespondenci
dr. Karáskovi posteskne: „Od té doby co jsem
zde teď z Paříže, neviděl jsem opravdu 10 zl
dohromady.“
Důležité pro vcítění do uměleckého díla jsou
i okolnosti boskovické kulturní selanky, která
ve své době pravidelně dochází do Kubínova
prvního ateliéru, tzv. Boudy, postavené na zahradě Kubínových rodičů. Kubínův otec Jan je
ve městě váženým knihkupcem, do ateliéru
dochází „kmotříček“ Miloslav Hýsek, na letním
bytě zde dlící Josef Karásek z Vídně, a také již
zmíněný milovník umění a ošetřovatel Karáska
dr. Snětina. Všichni jsou prvními podporovateli

Jean-Francois Millet – Muž s motykou, kolem roku 1860

Jean-Francois Millet –
Rozsévač, kolem r. 1850

36 | 1. ART CONSULTING

Milletův Rozsévač
od Vincenta van Gogha, 1889

„Kmotříček“ Miloslav Hýsek ve své pracovně v pražském
bytě (Praha 10, Hviezdoslavova 9) kolem Nového roku 1956.
Mezi okny je Kubínova plastika Francouzský dělník.

písemnictví datovat samotnou zakázku dřevořezby. Z nalezeného, kunsthistoriky dosud
neprozkoumaného fondu Josefa Karáska i víme,
co si Kubín sám koncem roku 1908 o dřevořezbě
myslel (cit.): Milý pane doktore! Ve středu pošlu
Vám onu sošku… Píšu že zašlu a zatím ani nevíte
co. Tedy Vám trochu popíši toho paňáka: Je to
francouzský dělník jak zpívá své hněvné písně
o svobodě. Ruce má na prsou, povykročen klobouk v týlu a opásán obyčejným u nich pasem.
Kalhoty široké a ústa otevřena. Pokud mám Vám
napsati tedy Vám sděluji, že jsem s ním úplně
spokojen. Jak bude se líbit milostivé paní nevím,
já jsem totiž dělal tak jako by to žádný dárek
neměl být a nenapadlo mi dělat něco sladkého. Nechám ho ofotografovat a pošlu Štursovi
do Prahy aby mi něco o tom řekl. Vy pak mi
až milostivé paní panáka odevzdáte sdělíte jak
se jí líbil a i Váš ctěný úsudek mi napíšete.

Stránka katalogu Česko-polské výstavy v Hodoníně
v roce 1909

a zákazníky mladého Otakara Kubína, jehož si
v jeho 25 letech vysoce cení a v dobovém tisku
jeho tvůrčí génius a osobnost značně adorují.
Nakupují od něj první, silně pastózní obrazy,
které dnes čím dál více vyhledáváme. Právě zde,
v kraji slunce a světla, Kubín osazuje každým
rokem bezprostřední okolí ateliéru Boudy slunečnicemi a konstruuje si vlastní kamna, která
v korespondenci dr. Karáskovi křtí na jméno
Vincek.
Je tato vangoghovská stylizace náhodná? Teď,
tady, v Boskovicích, je už přítomná budoucí jižní
Francie Othona Coubina. Stejně jako byla osudná pro van Gogha, bude stejně osudná, domovem i hrobem, pro našeho Kubína.
S velkou časovou přesností dnes můžeme díky
dobrodružnému pátrání v korespondenčních
a tiskových pramenech Památníku národního

V další korespondenci se ukázalo, že Kubín
počítal s Francouzským dělníkem již v následujícím roce na svou sólovou výstavu pořádanou
Klubem přátel umění v Brně. Ta se z neznámých
důvodů nikdy neuskutečnila. Francouzského
dělníka si Kubín nakonec zapůjčí od dr. Karáska
na hodonínskou Česko-polskou výstavu pořádanou SVUM v létě 1909, kde je uveden pod
číslem 103 jako neprodejná položka.
Protože bylo
toto mimořádné, 113 let
staré dílo, přítomné pouze
ve slavistických literárních kruzích
Kubínových
podporovatelů a přátel
z mládí, nebylo moderní
kunsthistorií
nikdy zaznamenáno.

Obálka katalogu Česko-polské výstavy
v Hodoníně v roce 1909
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Výňatky z korespondence Otakara Kubína
dr. Josefu Karáskovi
Konečně tedy, jste-li mi ochoten přispěti ku pohodlnější práci, tedy Vám předem děkuji a pak už
jenom očekávejte dopis, kdy i já se u Vás pak
objevím i s řezbou, nač opravdu se těším.
 (závěr dopisu z Boskovic do Vídně, 27. 11. 1908)
Jak dokončím tu dřevěnou sošku to sám nemohu
dnes říci, – vidím, že nemám k tomu patřičných
nástrojů. Zkoušel jsem to teď na různých dřevech
a nejsem spokojen. Rád bych něco pěkného
a skutečně cenného udělal, ale vidím, že to přísloví: Dobrý muzikant i na zouvák zahrá, není tak
přesně pravdivé. Ostatně výjimka potvrzuje pravidlo. Nevím tedy jak Vám budu moci vyhověti.
Ostatně dovolím si Vám dáti za týden novou zprávu o pokroku v díle.

(z Boskovic do Vídně, 29. 11. 1908)

Milý pane doktore!
Ve středu pošlu Vám onu sošku… Píšu že zašlu
a zatím ani nevíte co. Tedy Vám trochu popíši
toho paňáka: Je to francouzský dělník jak zpívá
své hněvné písně o svobodě. Ruce má na prsou,
povykročen klobouk v týlu a opásán obyčejným
u nich pasem. Kalhoty široké a ústa otevřena. Pokud mám Vám napsati tedy Vám sděluji,
že jsem s ním úplně spokojen. Jak bude se líbit
milostivé paní nevím, já jsem totiž dělal tak jako
by to žádný dárek neměl být a nenapadlo mi dělat
něco sladkého. Nechám ho ofotografovat a pošlu
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Štursovi do Prahy aby mi něco o tom řekl. Vy pak
mi až milostivé paní panáka odevzdáte sdělíte jak
se jí líbil a i Váš ctěný úsudek mi napíšete.

(nedatovaný dopis z Boskovic)
Teď co se týče panáka, abych Vás uspokojil
ohledně toho panáka. Že praská, to chtěl jsem
Vám napsat a zapomněl jsem v onom posledním
dopise, nemusíte si z toho naprosto nic dělat,
to činí každé dřevo a zvlášť dřevo na soškách.
Teplota může být ledajaká a až ono se usadí,
snad do té doby přijedu já do Vídně a zakytuji jej.
Prositi Vás budu ale abyste byl tak laskav a na
výstavu do Brna mi jej zapůjčil, jakož i ten obrázek, který jste si loni koupil i ony kresbičky.
Pak se ptáte po ceně. To Vám dělá potíže stejně
jako mně. Však chci Vám ulehčit a mne pomoct.
Tedy sděluji, že pošlete-li ještě 25 K to bude celkem 100 a pak Vám tímto prohlašuji, že jste onu
sošku mi jako kavalír zaplatil.

(z Boskovic do Vídně, 1. 1. 1909)
Vážený pane doktore.
Dnes píši a to kvůli tomu paňákovi. Však dělalo
by Vám zasílání obtíže, pak ovšem nikoliv. Mám
teď obeslat ještě dvě výstavy a to: tu moravsko
polskou a pak do Mnichova do Kunstvereinu.
Toho Vašeho paňáka rád bych poslal na tu polskou výstavu co bude ve Lvově a ve Varšavě.
V katalogu bude uvedeno, že je Vaše a mně
to bude jen ke cti. Však budu-li tímto paňákem odmítnut, nesmíte mne onu věc odsoudit.

Na tuto episodu často jsem si vzpomněl, když
jsem později o Kubínovi čítával. Po druhé překvapil nás dr. Karásek s něčím jiným od Kubína.
Ukázal nám vyřezávanou sošku dělníka, kterou
mu Kubín přinesl. – I v tom byla myšlenka dobrá
a nová originální.
Citace z Pamětí Miloslava Hýska – nakladatelství
Blok 1970, str. 45, 112, 150, 152, 174–176, 192

Upřímně píši, posilám ty věci tak na nejisto jako
dosud nikdy. Výstava má mít ráz slovanského
umění a já toho slovanského mám v sobě pra
málo.
Prosím Vás tedy pane doktore, pošlete-li toho
paňáka, tedy nejlépe ho zabalit tak jak byl.
Já pak zalepím trhliny a spolu s obrazy pošlu
do Hodonína.

(z Boskovic do Vídně, 22. 4. 1909)
Pozn.: K reciproční česko-polské výstavě v Polsku
nikdy nedošlo.

Cit. str. 152: (o Karáskovi) A tak mu tatínek našel
v Boskovicích velký slunný pokoj ve statku za kostelem Všech svatých s velkým ovocným sadem
a po měsíci Karáskovi do Boskovic přesídlili…,
navštěvoval Kubína a Kovandu v jejich zahradní
boudě, hovoříval o prehistorii a výtvarném umění
s dr. Snětinou, který ho měl pod lékařským dohledem, a horlivě psal do Moravské orlice. Nové prostředí, v němž se octl, dalo mu hojně látky – tu si
Karásek dovedl vždycky najít. Kubín v něm dokonce našel i mecenáše, pokud hubená Karáskova
kapsa stačila – byl z prvních jeho kupců; o jejich
přátelském poměru svědčí Kubínovy dopisy, dnes
uložené v Národním muzeu. (převedeny do PNP)

Citace o „Francouzském dělníkovi“ z Večerníku
Národních listů
Digitalizovaný Večerník Národních listů s datem
vydání 26. 2. 1936, č. 56, str. 4, ISSN 1214–1240,
autor článku: Josef Zdeněk Raušar, název: Z mých
vzpomínek./Slavista dr. Jos. Karásek a akad. malíř
O. Kubín (Coubine)
Cit.: Jednou překvapil mne Karásek obrazem
velmi moderně namalovaným. Obraz představoval
Hradčany. Hra barev byla tak pestrá, že to u mne
i u druhých návštěvníků vyvolalo překvapení.
Byl to obraz mladého umělce O. Kubína. – „To se
divíš, co?“, zvolal Karásek, přitom si hladil dlouhý
mohutný knír a kozí bradu jak bylo jeho zvykem,
když někoho něčím překvapil. „Z toho jinocha
něco bude – ten má budoucnost – toho třeba
podpořit“, dodal spokojeně dr. Karásek a ještě jednou pln účasti prohlížel si obraz.
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PROCHÁZKA
ANTONÍN (1882–1945)
Dívka v klobouku
(Linka Procházková)
kolem 1908
olej, lepenka
74 × 56 cm
sign. LD monogram AP, na rubu Antonín
Procházka
na rubu popis díla autorem
1 400 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Jaromír Zemina
VYSTAVENO
Antonín Procházka, 1882–1945, Muzeum města
Brna, Moravská galerie v Brně, 6. června – 29. září
2002
Obecní dům, Praha, 11. prosince 2002 – 22. března
2003
Osma po 100 letech – ke 100. výročí 1. výstavy
Osmy, České muzeum výtvarných umění v Praze,
6. dubna – 17. června 2017, Východočeská galerie
v Pardubicích 27. června – 9. září 2017
REPRODUKOVÁNO
katalog výstavy Olaf Hanel – Osma po 100 letech
– ke 100. výročí 1. výstavy Osmy, České muzeum
výtvarných umění v Praze, celostránkově
Marcela Macharáčková – Antonín Procházka
1882–1945, Muzeum města Brna, Moravská
galerie v Brně, Obecní dům Praha, 2002 – katalog
výstavy, str. 305, kat. č. O65

O tom, že autorem tohoto obrazu je Antonín
Procházka (1882–1945), nepochybuji.
Maloval jej v době, kdy byl členem skupiny Osma
a jako její jiní členové se vyrovnával s různými
proudy moderní malby v zahraničí. Pro něho
to byl především francouzský fauvismus se svou
malířskostí, smyslovostí a zároveň expresivitou,
jejímž hlavním výrazivem jsou barevné a tvarové
hyperboly.
Kolorit posuzovaného obrazu je určován červení,
modří a žlutí, jejichž souhra připomíná barevnost
tehdejších maleb Bohumila Kubišty, který se
harmonickými vztahy základních a doplňkových
barev zabýval hlavně v letech 1909–1910. Malířský
rukopis je zde uvolněný a energický a sbližuje jej
s rukopisem fauvistických obrazů Emila Filly.
Přesnější vroční obrazu umožňuje hlavně jeho
plasticko-prostorová výstavba, založená na kontrastním sousedství osvětlených a zastíněných
ploch, která jej situuje do blízkosti Procházkových
obrazů Ovoce a džbán z roku 1907 a Dívčí
poprsí z roku 1908 (černobílé reprodukce jsou
v monografii o Procházkovi od Alberta Kutala,
Praha 1959, s číslem 13 a 17), výrazná modelace některých částí je shodná s tou, která charakterizuje např. obraz Jedlíci z let 1907–1908
(reprodukce tamtéž, číslo 20) a svědčí o vlivu
obrazů Honorého Daumiera, jehož dílo v té době
přitahovalo zájem i jiných členů Osmy, toto ovlivnění je nejvíc patrné v Procházkově obraze Hráči
z roku 1908. Podle toho všeho tedy kladu vznik
Dívky v klobouku do let 1907–1908.
Jedním z hlavních charakteristik tohoto i jiných
Procházkových tehdejších obrazů je radostné
naladění a evokace pocitu štěstí, předjímající
už malířovu tvorbu po 1. světové válce, kdy jednomu obrazu z roku 1932, patřícímu k jeho dílům
nejznámějším, dal přímo název Štěstí.
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GUTFREUND OTTO
(1889–1927)

Maska s náhrdelníkem
1919
pálená polychromovaná hlína, dřevěný podstavec
v. 28,5 / 33 cm
sign. zezadu Gutfreund
130 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
UVEDENO (RŮZNÉ EXEMPLÁŘE) NAPŘ.:
Posmrtná výstava sochařského díla Otty
Gutfreunda 1889–1927, CXXXI. Výstava Spolku
výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha,
6. 9. – 9. 10. 1927, č. k. 204 (vystaveno dílo
z majetku Richarda Weinera v Paříži)
Otto Gutfreund, katalog výstavy, SVU Mánes,
Praha, 1948, č. k. 71 (v soupisu uvedeny tři
exempláře v pálené hlíně ve sbírce A. Štechové.
E. Gutfreunda a K. Weinera)
J. Pečírka, Otto Gutfreund, edice Prameny, SVU
Mánes – Svoboda, praha, 1948, č. 8
Otto Gutfreund, katalog výstavy, Národní galerie
v Praze, 1965, uveden a reprodukován exemplář
z NG v Praze (P 1397)
Otto Gutfreund, Zázemí tvorby, Odeon, Praha,
1989, č. 176
Otto Gutfreund, katalog výstavy (14. 12.
1995 – 14. 4. 1996) se soupisem díla, Národní
galerie v Praze, 1995, reprodukováno pod č. 101
(v tónované pálené hlíně s polychromií jsou
v soupisu uvedeny tři exempláře v soukromých
sbírkách v Praze a jeden exemplář ve sbírkách
ZČG Plzeň, P 148)
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Posuzované dílo „Maska s náhrdelníkem“
je Gutfreundovou vzácnou a cennou tvůrčí
realizací uvozující jeho nový poválečný styl.
Šlo o vnitřní sochařův přerod, podmíněný hledáním nového vztahu ke skutečnosti. Požadavek
prostoty a soustředění se na svět každodennosti
byly na programu dne, v pražském prostředí
počátku dvacátých let měly konkrétní podobu
v rozvíjení sociálně-civilistní tematiky. Období let
1919–1920, prožité mezi Paříží a Prahou, kam se
sochař definitivně vrátil, se stalo v jeho tvorbě
přelomovým. Viditelně proměnil nejen formální aparát, ale i tematické zaměření své práce.
Hladké, synteticky cítěné formy nových děl podmínil do jisté míry nový materiál – pálená hlína,
následně kolorovaná. Barva hraje v této koncepci
zásadní roli: nemá pouze „vybarvovat“; je jí přisouzena úloha prvku dotvářejícího celkovou abstraktní představu přenesenou do reálu. Každá socha
je samostatným a definitivním dílem.
Posuzovaná „Maska s náhrdelníkem“, realizovaná
na přelomu let 1919–1920, je skvělým dokladem
Gutfreundovy tvůrčí transformace. Stejně jako
ve slavném „Autoportrétu“ (1919) či „Námořníkovi
s děvčetem na klíně“ (1919–1920) tu sochař nově
zhodnocuje těsnější provázanost konstruktivních
prvků s přírodním organismem. Nejde o popření
sochařského kubismu, nýbrž o jeho důsledek.
Tendence k syntéze byla ostatně příznačná
i v dobové kubistické malbě. Jak toto směřování
aforisticky stručně charakterizoval Juan Gris:
„Cézanne dělá z láhve válec, já dospívám od válce
k láhvi.“
Použitý materiál, pálená hlína, zdůrazňuje záměrnou primitivizující tendenci. Ovlivnění principy
malířského pozdního kubismu dokládá využití kolorace. Barva nemá za účel jen zvýraznit
sochařský tvar, ale sleduje i záměr psychologický.
To vše vytváří jedinečnou působivost masky –
tváře, která připomíná až anonymitu plesové škrabošky a výmluvně symbolizuje záhadnost člověka.
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PISKAČ BEDŘICH
(1898–1929)

Korsická krajina
1928
olej, plátno
53 × 67 cm
sign. PD Piskač

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
VYSTAVENO
Malíři Orlických hor, Stálá expozice Orlické galerie
v Rychnově nad Kněžnou, duben–říjen 2019

na rubu štítek výstavy, přiložena restaurátorská
zpráva manželů Šárky a Petra Bergerových
550 000 Kč
Posuzovaný obraz „Korsická krajina“ je originálním, sběratelsky raritním, fauvisticko-expresivním
dílem Bedřicha Piskače, mimořádně talentovaného příslušníka meziválečně avantgardy, člena
Uměleckého svazu Devětsil, následně tzv. Nové
skupiny a Spolku výtvarných umělců Mánes,
malíře, jemuž osud vyměřil pouze jednatřicet
let života, avšak jeho tvorba se stihla rozvinout
v několika pozoruhodných stylových proměnách.
Patří k charakteristickým představitelům generace narozené kolem roku 1900, generace, která do
našeho umění vnesla avantgardní výboje i nový
senzualistický vztah ke skutečnosti. Jeho posmrtná výstava představila dvě stě třicet devět prací,
z čehož bylo jen šedesát olejů. Z toho vyplývá
i velká vzácnost posuzovaného díla, které bezesporu patří k tomu nejlepšímu, co Bedřich Piskač
vytvořil.
Významný moment v životě Bedřicha Piskače
představovalo roku 1926 sblížení se s malířskými
kolegy Josefem Hubáčkem a Janem Slavíčkem.
„Tři mušketýři“, jak začali být přezdíváni, se objevovali v přátelských diskuzích ve vinohradské
kavárně Hlavovce a vinárně nazývané „Pučálka“
mezi básníky, hudebníky a spisovateli, ke kterým
patřil např. Petr Křička, Ladislav Vycpálek, Silvestr
Hipman či Václav Štěpán. Jádrem jejich styků
se však staly plenérové výlety, nejprve do domácí
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krajiny (Jílové a tehdejší Německá Rybná – dnes
Rybná nad Zdobnicí), později na slunný jih.
Právě cesta do prostředí jižní přírody, na Korsiku,
představovala nejvýznamnější událost Piskačova
nedožitého mládí. Lokalitu poblíž Ajaccia objevil
Josef Hubáček, který na ostrov přijel jako první.
Následoval ho básník Petr Křička a především
Otakar Nejedlý hledající vhodné místo pro svou
krajinářskou školu. Bedřich Piskač, který získal
stipendium, dorazil přes Paříž a Marseille v lednu
roku 1928.
Pobyt českých krajinářů a studentů Akademie
na Korsice se stal legendou, o níž se v umělecké
Praze dost hovořilo. Naši autoři přitom zůstali
ve své nejhlubší podstatě věrni svým středoevropským kořenům – jejich tvůrčí pohled byl
spíše obrácený do vnitrozemí ostrova než k moři.
Umělecky nejprogresivnější byli bezesporu právě
Josef Hubáček a Bedřich Piskač.
Posuzovaný obraz „Korsická krajina“ přímo ukázkově ilustruje skutečnost, jak se Bedřich Piskač
dokázal kouzlu místní krajiny výtvarně oddat.
Z tohoto plátna přímo čiší autorova fascinace
prostředím, jež má ojedinělou jasnost, barevnou
zářivost a plasticitu.
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ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)
Měsíčky
1929
olej, plátno
93 × 73 cm
sign. PD V. Špála 29
na rubu autorem název díla a č. soupisu (450)
950 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Fauvisticky laděné dílo
z modrého období

PROVENIENCE
významná sbírka českého moderního umění
ostravského advokáta JUDr. Vladimíra Kouřila
(1902–1990), jednoho z citlivých a poučených
sběratelů meziválečného období. Základ jeho
kolekce tvořila díla představitelů generace
Osmy: Bohumila Kubišty, Emila Filly, Antonína
Procházky, Bedřicha Feigla, Otakara Kubína
či Williho Nowaka. Významně zastoupeni byli také
Tvrdošíjní: Václav Špála, Rudolf Kremlička a Jan
Zrzavý. Do své sbírky získal JUDr. Kouřil také
díla Jiřího Karse, Františka Tichého, Josefa Šímy,
Vojtěcha Tittelbacha, Karla Černého a dalších.
S upřímným zájmem začal sledovat i tvorbu
hlavních představitelů Skupiny 42 Františka
Grosse, Kamila Lhotáka a Františka Hudečka.
Vladimír Kouřil patřil k těm sběratelům, kteří byli
bytostně přesvědčeni o nutnosti „podporovat
kumštýře, kteří ještě chtějí a mají co říci“. Proto se
snažil přírustky pro svou sbírku získávat převážně
od umělců samotných, a to, jak vyplývá z jeho
korespondence, i navzdory skutečnosti, že ho
nákupy od obchodníků vyšly levněji. Je zajímavé,
že přestože dle možností navštěvoval pražské
výstavy a galerie i umělce v jejich ateliérech,
většinu nákupů uskutečňoval korespondenčním
způsobem, na základě fotografií, které od umělců
či obchodníků obdržel.
UVEDENO
Václav Špála, Soupis díla, Praha, 2002, s. 63 „1929,
olej, 450, Měsíčky, dole karpat. deka, 92 × 73,
Hérink [původní majitel]“

REPRODUKOVÁNO
L. Slavíček, Cesta do hlubin sběratelovy duše.
Sbírka moderního umění ostravského sběratele
Vladimíra Kouřila ve světle jeho dopisů,
in: Opuscula Historiae Artium, 62, 2013, s. 47
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Posuzované dílo „Měsíčky“ je originálním, reprezentativním, vrcholným a na výsost typickým
dílem Václava Špály, autora patřícího k fenoménům české moderní kultury. Václav Špála
je právem pokládán za klasika naší malby,
který jako jeden z mála umělců v domácích
podmínkách rozvíjel velmi osobitý program fauvismu. Vytříbený koloristický cit začal kultivovat
už za svých studijních pobytů v Dubrovníku
(1907 a 1910), kde si léčil plicní onemocnění.
Jeho první obrazy byly vytvořeny v duchu fauvismu, který však doplňoval expresivní podtón.
Znalost kubismu a orfismu se u něj projevila
v energické práci s barvou a rytmickém kladení
barev. Ve slavném trojzvuku národních barev
tak skloubil to nejlepší z moderních uměleckých
směrů do jedinečné syntézy. Jeho obrazy byly
holdem krásám obyčejného života, odehrávajícím
se v harmonii člověka s rytmem přírody.
Václav Špála byl jedním z největších malířských
talentů, jaké jsme kdy měli. Ač se stal váženým tvůrcem, hlavním reprezentantem příklonu
českého malířství k smyslovému hedonismu
„zlatých“ dvacátých let, předsedou Spolku
výtvarných umělců Mánes a později i umělcem
národním, jeho život byl cestou prostého člověka, který jako by si v sobě stále něco uchoval
z charakteru venkovana srostlého s přírodou.
Václav Špála se narodil roku 1885 ve Žlunicích
u Nového Bydžova jako páté z devíti dětí do rodiny cihlářského mistra. Měl šest sester, které mu
často stály modelem, zejména po roce 1904, kdy
se rodina přestěhovala do Sobotky. Výtvarné
sklony projevoval od raného mládí, kdy dělával
figury z cihlářské hlíny. Původně se vyučil uměleckému zámečnictví v Hradci Králové. Pak odešel
do Prahy a nejprve se marně pokoušel o přijetí na Uměleckoprůmyslovou školu. Roku 1903
úspěšně složil přijímací zkoušky na Akademii

48 | 1. ART CONSULTING

výtvarných umění v Praze. Tehdy umělecky konzervativní školu po pěti letech opustil s nechvalným vysvědčením, kdy profesor Franz Thiele
napsal: „Pracoval po celý rok mimo školu a směřoval k odchylným, v rámci školy neležícím cílům“.
Odešel však s neposkvrněným talentem a originálním výtvarným názorem.
Roku 1909 se stal členem SVU Mánes.
Expresionistické a fauvistické ladění jeho děl
vyvrcholilo kolem roku 1911 zejména v krajinách
ze Středomoří. V roce 1911 vstoupil do kubisticky
orientované Skupiny výtvarných umělců, z níž
však pro názorové neshody s dalšími umělci
vystoupil již po necelém roce. Kubismus vnesl
do Špálových obrazů dynamiku a vibraci barevných ploch, lehkost a hravost, které pak v jeho
tvorbě byly patrné i v době po roce 1923, kdy
se již primárně kubismem nezabýval. V letech
1912–1918 se leitmotivem jeho tvorby stalo téma
venkovského děvčete a koupání.

K důležitým kapitolám autorova uměleckého
vývoje patřilo také období spjaté se skupinou
Tvrdošíjní (1918–1924). Špála se účastnil všech
jejích výstav. Ve dvacátých letech byly důležité jeho krajinářské pobyty ve středních, jižních
a východních Čechách. Tvůrčí fáze let 1923–1926
se označuje jako zelené období, následované
obdobím modrým (1927–1930), v němž dechberoucími odstíny ultramarínu a pruské modři ztvárňoval převážně říční krajiny v Orlických horách,
jižních Čechách a na Sázavě.

Po roce 1930 do malířovy tvorby, tematicky nově
soustředěné na motivy květinových a ovocných
zátiší, opět vstupuje akord červené a bílé. Modrá
však zůstává stále výrazným prvkem, vnášejícím do obrazů potřebnou svěžest, prostorovost
a dynamiku.
V letech 1936–1939 zastával Špála funkci předsedy SVU Mánes. V té době jej také Oskar
Kokoschka označil za „jediného dobrého českého
malíře“. V roce 1944 byl prohlášen za zvrhlého
umělce a odsouzen k nuceným pracím. Ze zdra-

votních důvodů byl této povinnosti zproštěn.
Zemřel v květnu roku 1946, půl roku po svém
jmenování národním umělcem.
Ve druhé polovině dvacátých let se ve Špálově
díle přirozeně doplňovala malba zátiší či
kytic v ateliéru a krajinářská tvorba v plenéru. Umělcova práce se po celou dobu nesla
na mocné vlně vitalismu. Sám přiznával, jak ho
znovu a znovu inspiruje letní krajina. V prostředí domova mu přírodu nahrazovala zátiší, buď
ta s ovocem, nebo právě kytice. Svou předlohu
přitom dokázal zachytit hned několikrát. Vtipně
na to vzpomínal Jaroslav Seifert: „Při jedné
návštěvě v letech protektorátu zastihl jsem malíře v jeho ateliéru mezi pěti právě namalovanými
a ještě mokrými plátny. Bylo to pět (…) kytic.
Ostatně polozvadlý model, či spíše modelka, stála
ještě ve váze na bedně před štaflemi. Docela
nezáludně malíř mi vysvětloval: ‚Dal jsem za tu
kytku na Uhelném trhu třicet korun! A tak jsem
ji musel využít.‘“
Posuzovaný obraz „Měsíčky“ je nádherným, fauvisticky laděným Špálovým květinovým zátiším
z vrcholné fáze jeho tvorby. Rozkvetlé měsíčky
v úchvatné, slunečné žluté a oranžové barvě zlákaly malířovy zjitřené smysly a daly jeho paletě
možnost rozehrání výrazných barevných harmonií. Jednoduchý porcelánový džbán bez dekoru,
nesoucí korunu květů, je umístěn na stole s tradiční karpatskou dekou, jež představovala nedílnou součást malířových aranžmá zátiší. Václav
Špála se tu zřetelně přihlásil k matissovské inspiraci, karpatská deka působí dojmem orientálního
koberce a „divoké“, vysoce kontrastní tóny jsou
nositeli principu vitality. Malířsky velkoryse cítěné pozadí v okouzlujícím ultramarínu dokládá,
že Václav Špála se v tuto chvíli nacházel ve svém
modrém období, vymezujícím dobu jeho tvůrčí
zralosti a vrcholného výtvarného rozmachu.
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ČERNÝ KAREL (1910–1960)
Vesnice nad řekou
1938
olej, plátno
50 × 70,5 cm
sign. LN K. Černý Š 38
1 400 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Vesnice nad řekou“ je autentickým, bravurně expresivně cítěným, motivicky
pozoruhodným dílem Karla Černého, autora
oceňovaného nejen svými uměleckými kolegy, především Janem Zrzavým, ale i teoretiky,
zejména Jindřichem Chalupeckým, jako jeden
z nejtalentovanějších malířů generace, která se
rodila od konce prvního desetiletí dvacátého století a začala se v moderním českém výtvarnictví
prosazovat ve třicátých letech. Plátna tohoto velkého solitéra naší malby působí svou zdánlivou
jednoduchostí, monumentální, zhutnělou formou
a vytříbeným smyslem pro barvu a její symbolické významy. Karel Černý dokázal ve svých dílech
spojit fantazii a skutečnost v poeticko-melancholickou vizi světa, která odrážela jak jeho subjektivní pocity, tak dobové klima. Jeho tvůrčí vývoj
formovaly reflexe okolí a velmi intimní prožitky,
pocity vyvěrající z vrozené tělesné vady, i hořkých životních zkušeností člověka pocházejícího
z proletářského prostředí, který se ke svému
životnímu cíli musel tvrdě probojovávat. Černého
osud byl temný jako modročerná barva, kterou
si sám míchal, aby dosáhl její jedinečné hloubky,
textury a hedvábného lesku.
Posuzovaný obraz „Vesnice nad řekou“ představuje velmi kvalitní dílo Karla Černého z období,
kdy byla autorova tvorba formována úsilím o syntézu expresivních a symbolistních tradic s důra50 | 1. ART CONSULTING

zem na výraznější výtvarnou stylizaci skutečnosti. Malíř chápal obrazovou plochu jako rytmizační
strukturu, která je základem optických senzací.
Ve vizuální atraktivitě chvějivého, dramatického
rukopisu, pojícího se se symbolistně cítěným
koloritem i obsahem, spočívala nejmocnější síla
jeho obrazů.
Vyhrocený subjektivismus a odstup od lidí přivedly Černého ke krajině. Místa, kde maloval svá
plátna, podporovala jeho existenciální nastavení.
Přitom tato místa nechápal jako topografické
lokality přesně pojmenované (proto také užíval
neutrální názvy děl), ale jako jakési „snové nakupení hmoty“ v určitém prostoru. Do posuzovaného plátna tak promítl především své vnímání jedinečného „tvaru“ české krajiny. Vdechl do něj své
romantické rozpoložení i „tíži své vlasti, té krásné
země, která nemá moře a nemá velehory a k níž
se právě proto víc přilne, protože tě nelákají nekonečné dálky, nevidíš velké parníky, které jedou
někam do pohádky a ani nemůžeš vystoupit
na vrchol hory, odkud je už jenom krůček do vesmíru. To neznamená, že by bylo třeba k tvoření
moře a velehor – tvořit se může na čtverečním
kilometru“ (J. Pečírka). Moře suplovala malíři
řeka. Znamenala pro něj pohyb, stav proměny,
stvrzení soužití člověka s přírodou. Motiv dvou
opuštěných lodí má symbolický význam, je nabit
zlidšťující silou.
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KARS JIŘÍ (GEORGES)
(1880–1945)

Tossa de Mar (Girona)
1934
olej, plátno
46,5 × 38 cm
sign. PD Kars 34
280 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
REPRODUKOVÁNO
J. Jolinon, KARS, Editions Imp. Gle du Sud-Est,
Lyon, 1958, obr. 17
Georges Kars, 1882–1945, Museu municipal
de Tossa, 1993, s. 17

Bravurní malířská syntéza
vyzrálého umělce

Posuzovaný obraz „Tossa de Mar“ je autentickým,
nádherně fauvisticky laděným, motivicky cenným
a sběratelsky vzácným dílem Jiřího (Georges)
Karse, umělce – světoběžníka, který řadu let prožil
na pařížském Montmartru a zařadil se k příslušníkům slavné École de Paris, tzv. Pařížské školy.
Jako člověk neobyčejně společensky vybroušený
byl oblíben v kruzích dobové výtvarné i literární
avantgardy (G. Apollinaire, P. Picasso, A. Derain,
M. Vlaminck, J. Gris, M. Jacob, S. Valadon,
M. Utrillo ad.).
Studoval na Akademii výtvarných umění
v Mnichově a brzo se stal velkým příslibem mladého německého umění. Zcela přirozeně se však
pohyboval po celé Evropě, pracoval střídavě
v Praze, Mnichově a Paříži, kde se roku 1908 natrvalo usadil. Od dvacátých let tvořil v duchu neoklasicismu, který se stal výrazným mezinárodním
proudem.
Karsovo první výrazné tvůrčí období bylo
ovlivněno německými impresionisty, zejména
M. Liebermannem a M. Slevogtem. Po roce 1910
pro něj mělo klíčový význam setkání s dílem Paula
Cézanna. Jak se později sám vyjádřil, „ohmatával
kubismus“ a našel v něm svou tvůrčí základnu,
i když úcta k figuře a předmětu mu nikdy nedovolila rozbít kompaktní tvar. Jeho ženské akty,
portréty a zátiší vzniklé po první světové válce
vrchovatě naplňují cíle nově aktualizovaného
klasicismu, monumentalitu a řád. Jiří Kars proslul
zejména jako malíř ženství v klidné věcnosti, oplývající vyhraněným citem pro krásu, třebaže někdy
byl jeho projev i vitálně expresivní a nevyhýbal
se ani určité barokizace tvarů.
Kromě pařížského ateliéru tvořil i ve Španělsku,
nedaleko Barcelony (Tossa de Mar) a v roce 1938
si zařídil byt a ateliér také v Praze. Ostatně do
Čech se vracel celý svůj život a každoročně tu trávil několik měsíců. V roce 1937 realizoval v Praze
v Mánesu retrospektivní výstavu, kterou poctil
návštěvou prezident Edvard Beneš. Druhou světovou válku byl Jiří Kars nucen prožít na útěku, nejprve se usadil v tehdy ještě neokupovaném Lyonu,
pak prchl k sestře do Švýcarska, kde nakonec,
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udolán událostmi a zbaven veškeré vůle k životu,
zvolil 5. února 1945 dobrovolnou smrt.
Podle matriky izraelské obce ve Velvarech přišel
Jiří Kars na svět jako Georg Karpeles dne 2. května 1880 v kralupském domě č. p. 7, kde jeho otec
Vilém od roku 1875 budoval průmyslový mlýn,
který dodnes tvoří jednu z dominant města.
Karpelesovi bydleli v dnešní Žižkově ulici, v níž
tehdy své živnosti provozovala většina kralupských
židovských rodin. Od roku 1891 měla rodina stálé
bydliště v Praze, na počátku roku 1906 si změnila
své příjmení na Kars.
Ačkoli žil Kars převážně v Paříži, každoročně zasílal
své nové obrazy také k výstavám do Prahy a nejméně jednou do roka zajížděl domů k delšímu
pobytu, zprvu do rodných Kralup, později do Prahy,
odkud podnikal rozmanité výlety po republice.
Koncem 30. let se Karsovi rozhodli pro definitivní návrat do Československa. Předehrou k tomu
měla být velká malířova retrospektiva v pražském
Mánesu na začátku roku 1937, jejíhož zahájení se
zúčastnil i sám prezident Edvard Beneš. Po výstavě pobýval Kars určitou dobu ve Veselí na Moravě,
navštívil také Slovensko a Podkarpatskou Rus, jejíž
krajina a lidé ho okouzlili. V červnu 1938 si Karsovi
zařídili byt a ateliér na pražských Vinohradech.
Příliš dlouho se z něj však netěšili. V důsledku
mnichovské kapitulace na podzim 1938 se nedlouho před okupací Československé republiky hitlerovským Německem museli překotně odebrat
do Paříže. V Praze zanechali většinu svých věcí,
zejména převážnou část Karsových obrazů.
Zatímco první světová válka vyvolala u Karse
příklon ke klasicismu, ke klidné kráse ustavující
sen o harmonickém světě, arkadickém ráji, třicátá
léta nasměrovala autorův výraz do syntetičtějších poloh, blízkých věcnějšímu realismu, jak ho
představuje např. tvorba Karla Hofera či soudobé
Derainovo dílo.
Posuzovaný obraz „Tossa de Mar“ je mimořádně
krásným příkladem odezvy, jakou v malířově lidské
a malířské duši vyvolalo španělské letovisko Tossa
de Mar, situované v oblasti Girona cca padesát

kilometrů od Barcelony. Kars pro sebe objevil
tuto malebnou, tehdy naprosto poklidnou a turistickému ruchu vzdálenou rybářskou vesničku
ve dvacátých letech, kdy hledal místo k prázdninovému odpočinku i nerušené práci. Španělsko
si navíc zamiloval už v mládí v období studijních
cest. Poutala ho nejenom tamní umělecká tradice (Velázquez, Goya), ale také život pulzující
vzrušujícím rytmem horkého jihu. Jak se sám
vyjádřil, Španělsko ho vábilo svým „romantickým
koloritem“, býčími zápasy i „východními mravy“.
Skutečný a vysněný svět se mu v této zemi prolnuly, když v roce 1933 získal v Tossa de Mar, v ulici
Sant Telm malý domek, který se na několik let stal
jeho útočištěm.
V tehdy skoro neznámém letovisku se začala
kolem mecenáše a sběratele, advokáta Fernanda
Beneta shromažďovat vybraná umělecká společnost. Kromě Karse do ní patřili např. Marc Chagall,
Tsuguharu Fujita, Jean Metzinger a další. Několik
let se jim dařilo izolovat se od hrozících politických problémů a opěvovat svými díly krásu tohoto
koutu světa.
Protože Karse nikdy nelákalo určovat, „kde krajina
začíná a kde končí“, preferoval před ztvárněním
volné přírody krajinu městskou. Proto i všechny
autorovy obrazy milovaného místa jsou vlastně
interiéry města, uzavřeného do uzounkých a křivolakých uliček, chránících obyvatele před žhavým
sluncem.
Posuzovaný obraz je dílem bravurní syntézy vyzrálého umělce. Představuje mistrně „à la prima“
zvládnutou kompozici, zachycující malebný konglomerát typické jižní architektury. Celou scenérii,
na horizontu rámovanou horami, oživuje žánrový
figurální prvek. Stejnou měrou, jako prostá mediteránní architektura, rozzářená jižním sluncem
do živé barevnosti, inspirovali autora i místní obyvatelé, věnující se každodenní práci nebo setkávající se v ulicích.
Obraz „Tossa de Mar“ je jedním z děl, v němž Jiří
Kars vzdal osobní hold místu, kde mu bohužel
osud nedovolil setrvat.
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PITTERMANNLONGEN EMIL ARTUR
(1885–1936)

Piják
1928
olej, plátno, karton
38 × 38 cm
sign. PN E. A. Longen 1928
160 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Výrazná postava
evropské kulturní scény
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Posuzovaný obraz „Piják“ představuje autentické,
kvalitní, výrazově silné a motivicky typické dílo
Emila Artura Pittermanna-Longena, autora mnoha
nadání: malíře, kabaretiéra, dramatika, režiséra,
herce, scenáristy a spisovatele, spoluzakladatele
slavné výtvarné skupiny Osma a tvůrce pláten
expresivně živelného rukopisu, životního bouřliváka
a osobnosti opředené mnoha fámami a legendami.
Emil Artur Pittermann-Longen patří k výrazným
postavám evropské kulturní scény prvních třech
desetiletí dvacátého století. Bývá označován
za „posledního bohéma“, okouzleného současně
malbou a divadlem (především komediálním
žánrem), kterého už z Akademie výtvarných umění
vyloučili pro kázeňské přestupky.
Autorovo malířské dílo zabírá časový úsek třiceti
let. V jeho tvorbě mu nešlo o realistické podání,
ale o expresivitu, které dosahoval co největším
zjednodušením. Stejně, jako ve své divadelní
kariéře chrlil nápady lehce, až bezděčně, dokázal
na plátně spontánním, velkorysým rukopisem „a la
prima“ bravurně zachytit náladu a atmosféru plnou
dynamiky a barevné energie.
Do posuzovaného obrazu „Piják“ se přímo
ukázkově promítl celkový charakter Emila
Artura Pittermanna-Longena – jako malíře
a člověka. Longen byl od mládí bohém a hýřil.
Každý den chodíval do hospody. Při nočních
toulkách po lokálech se rád označoval jako
„hrabě Longen“, ač měl se šlechtou společné jen
dluhy. Téma pijáka, muže či společnosti u stolu
prostupuje jeho tvorbou od poměrně raného data.
Ve sbírkách Galerie Středočeského kraje (GASK)
se nachází obdobně motivicky laděný obraz
„Kuřák“ (52 × 42 cm, O 103) namalovaný kolem
roku 1910. Zatímco v jeho malířském provedení
převládá kubizující akcent, posuzovaný obraz
je formovaný expresivněji a zasazuje mužskou
postavu více do prostoru. Výraznější je také lehce
karikaturní výraz zpodobněného, který je s největší
pravděpodobností umělcem samým (jedná se
tedy o stylizovaný autoportrét). I to zvyšuje
atraktivitu díla zachycujícího člověka, který uměl
žít. „Dalo by se o Longenovi, o tom velikém,
trochu anarchisticky založeném, ale čistém
a kamarádském člověku vyprávět a vyprávět.
Byl prostě mušketýrem třicátých let.“ (J. Marvan)
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ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
Ulice v Locronanu
(Ulička v Locronan IV)
1937
tempera, dřevěná deska
27,5 × 40,5 cm
sign. LN Zerzavý 37, na rubu Jan Zrzavý / 1937
a monogram J. Z. pod popisem
na rubu popis díla autorem
4 500 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
VYSTAVENO
Jan Zrzavý, Nové obrazy a kresby, Alšova síň
Umělecké besedy, 5. 12. – 23. 12. 1937
REPRODUKOVÁNO
Jan Zrzavý, Melantrich 1939, str. 29
Dílo Jana Zrzavého 1906–1940, Umělecká beseda
1941, str 74–75

Posuzovaný obraz „Ulice v Locronanu (Ulička
v Locronan IV)“ je autentickým, sběratelsky
exkluzivním, doslova geniálně poeticky vyladěným dílem Jana Zrzavého, jedné z nejvýraznějších a nejoriginálnějších postav evropského
umění dvacátého století, člena skupin Sursum,
Tvrdošíjní, Spolku výtvarných umělců Mánes,
Umělecká beseda a Sdružení českých umělců
grafiků Hollar, autora, jehož práce promlouvají
k divákům svou jedinečnou básnivou atmosférou.
Jan Zrzavý významně zasáhl do vývoje naší
moderní kultury svou autentickou tvůrčí imaginací, v níž propojil českou linii duchovního lyrismu
s evropským modernismem. Velmi brzy našel
vlastní způsob vyjádření, který jevovou skutečnost zrcadlí nepřímo, v promyšlených znameních
62 | 1. ART CONSULTING

a symbolech. Pod hávem zdánlivě věcné formy
se odehrává niterné napětí, zjevné i pod klenbou
rovnováhy a naplnění, klidu a trvání, odhalující
svébytnou transpozici k metafoře a podobenství.
Krajinné motivy, postoje a gesta figur, náznaky architektur, tajemné hory a květiny, podoby
a vztahy věcí – vše se stává symbolem umělcových myšlenek a zkušeností.
Posuzovaný obraz „Ulice v Locronanu (Ulička
v Locronan IV)“ lze bez nadsázky označit
za malý klenot tvorby Jana Zrzavého z jeho
skvělého a vysoce ceněného bretaňského období. V Bretani, kam autor zajížděl od roku 1925
na popud své známé, malířky Věry Jičínské,
nalezl dle vlastních slov „zaslíbenou zemi svého
malování, nevyčerpatelnou pokladnici krásy
a zdroj malířského vzrušení“. Tato část Francie
ho svým charakterem a atmosférou natolik
okouzlila, že se tam až do počátku druhé světové
války stále vracel a později znovu ve svých vzpomínkách. V krajině skal a vody našel na mnoho
let stěžejní motivy pro svou práci. Fascinovaly
ho loďky vrávorající „na vodě jako mezi dvěma
nesmírně prázdnými zrcadly nebe a moře, nevědouce, kterému z těchto dvou živlů patří“ (J. Z.),
stejně jako prosté vesnice s kamennými domy,
které splývají s kamennými valy a zemí, jako
by tam byly odjakživa – přesně tak je tomu
na posuzovaném obraze. Kámen, jak říkal Zrzavý,
je „ustálená věčnost, Bůh, předmět naší lásky“.
„Ulice v Locronanu (Ulička v Locronan IV)“
je špičkovým dílem, o němž by se dalo říci,
že je formováno tvůrčím viděním malíře a básníka. Je jedinečným právě svou oscilací mezi
věcným zpodobením konkrétní scenérie a svébytnou transpozicí do prostoru snu a metafory.
Je to obraz zachycující produchovnělou krajinu
v okamžiku ideální rovnováhy, jež je výslednicí
střetu dvou sil – přírodní a lidské.
Pozoruhodná atmosféra a okouzlující barevné harmonie Zrzavého děl z Locronanu byly
od počátku oceňovány a na trhu s uměním
se vyskytují jen zřídka – s takovými obrazy
se opravdu jen těžko loučí.
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ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)
Střechy restaurace a lázní
Bohdaneč
1935
olej, plátno
65 × 81 cm
sign. PD V. Špála 35, na rubu na blindrámu
V. Špála
na rubu autorem název díla a č. soupisu (869)
1 200 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
UVEDENO
Václav Špála, Soupis díla, Praha, 2002, s. 85:
„24. 7. 1935, olej, 869, Střechy restaurace a lázní
Bohdaneč, děláno z okna chodby jubilejního
paláce, 81 × 65, atel.[iér – tehdejší umístění díla]”
ZVEŘEJNĚNO
na stránkách: https://lazne.bohdanec.cz/mesto/
lazenstvi/

Unikátní dílo
živelné radosti

Posuzované dílo „Střechy restaurace a lázní
Bohdaneč“ je autentickým, velmi kvalitním, tematicky a kompozičně výjimečným dílem Václava
Špály, člena Skupiny výtvarných umělců, skupiny Tvrdošíjní, člena a pozdějšího předsedy SVU
Mánes, jednoho z nejvýraznějších představitelů
české umělecké avantgardy, který patří mezi naše
nejpopulárnější klasiky. Špála svou nepopiratelnou
oblibou už během svého života doslova naplnil
titul národní umělec, který jako jeden z prvních
v roce 1945 obdržel. Vytvořil si nezaměnitelný
malířský styl, živený kubistickou, fauvistickou
i expresivní tradicí, vyznačující se úderným rukopisem a živou, velmi specifickou barevností, omezenou na několik úderných tónů. Temná modř se
stala natolik charakteristickým rysem jeho malby,
že zpětně získala adjektivum „špálovská“. Roku
1947, na umělcově posmrtné výstavě v Mánesu,
Jan Zrzavý neváhal prohlásit: „Byl z nás
[Tvrdošíjných – pozn.] nejlepší.“
Svým fauvistickým založením se Václav Špála
již v počátcích odlišoval od kolegů ze skupiny
Osma, jejichž tvorba byla orientována více expresionisticky. Špálovy obrazy vždy ojedinělým způsobem reflektovaly bezprostřednost a živelnou
radost z procesu malby, ale i nezbytný cit pro řád
a smysl pro čistý barevný tón.
V hledání úderného a okamžitě účinného výrazu
uplatňoval Špála principy postkubistické tvarové deformace a redukoval barevnost na dva,
tři kontrastní tóny, aniž by popřel svůj základní
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vztah k přírodní skutečnosti. V letech 1923–
1926 procházel tzv. zeleným obdobím. Do
let 1927–1930 se datuje jeho modré období,
malba v odstínech ultramarínu a pruské modři,
i když tato barva zůstala heraldickým znamením jeho tvorby až do konce života. Špálova
modrá vyjadřuje nebeskou čistotu, průzračnost
vod, pomněnkové oči dívek a pradlen. Ohnivý
dvouzvuk dotváří červená, barva životní síly
a energie, barva hlíny, z níž se vypalují cihly –
umělcův otec byl cihlářem.
Tvorba Václava Špály, jež nikdy nesklouzla
k popisnosti, se po celou dobu nesla na mocné
vlně vitalismu. Sám přiznával, jak ho znovu
a znovu inspiruje letní krajina, vonné květiny
ve váze či zátiší s ovocem, jak citově prožívá
barvu a spojuje ji se vzpomínkou a hudebností.
V jeho díle nikdy nezazněly tóny dekadence.
Snad to bylo křehké zdraví, které ho naučilo
oceňovat to nejdůležitější – život sám.
Václav Špála maloval posuzovaný obraz
„Střechy restaurace a lázní Bohdaneč“
ve šťastném a úspěšném období, v době,
kdy mu bylo padesát let. Jeho tvorba byla
ustálená v zásadním směřování a v rozsahu
tvůrčích prostředků; proměňovala se především v dílčích výtvarných i významových
aspektech. Jako by ve svém celku přesně
zrcadlila vyrovnaný chod autorova života
v pohodě rodinného kruhu, od roku 1932
ve vlastní vile na Ořechovce, navržené architektem Pavlem Janákem.
Nedílnou součástí tohoto ustáleného rytmu
Špálova života byly od dvacátých let dlouhé
letní tvůrčí pobyty, především na malířsky zajímavých místech, kde mohl intenzivně tvořit
stranou uměleckého světa. Postupně to byly
Chvatěruby u Kralup nad Vltavou (1923), údolí
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Berounky u Srbska (1925–1926), Červená
na Vltavě (1927), Potštejn v Orlických horách
(1928), Otava za Pískem (1929–1930), Posázaví
(1931), Bohdaneč (1934–1935), Beskydy (1936)
nebo lázně Sliač (1937).
Do lázní Bohdaneč mířily slavné osobnosti:
kromě Václava Špály například spisovatel Antal
Stašek nebo herec Vlasta Burian. Na počátku třicátých let byla kapacita lázní zvýšena
výstavbou nového pavilonu, tzv. Jubilejního
(pojmenovaného podle roku zahájení výstavby, v němž se slavilo desetileté výročí vzniku
Československé republiky). Právě tento „palác“
se stal místem, odkud (konkrétně z okna chodby) Václav Špála posuzovaný obraz maloval.
Je třeba zdůraznit, že pro přesvědčeného
realistu, jakým Špála byl, tvůrčí proces začínal
již pečlivým výběrem opticky pozoruhodného místa tak, aby jej mohl namalovat pokud
možno v jednom zátahu a bez kompozičních
úprav.
Posuzovaný obraz „Střechy restaurace a lázní
Bohdaneč“ je dílem, v němž se zcela charakteristickým způsobem zrcadlí autorův osobitý
malířský styl, který se vyznačuje neobyčejnou
jistotou vedení štětce, živou rukopisnou traktací a mimořádnou zářivostí koloritu. Ojedinělá
formová rytmizace, daná dynamickým motivem
ztvárněných střech, se tu, v práci s výrazným
barevným akordem, pojí s dědictvím fauvismu. Nejenom v delikátním koloritu oblohy,
ale i v konturách architektonických prvků
se ozývá modrá, jako erbovní znamení Špálovy
malby.
Posuzovaný obraz „Střechy restaurace a lázní
Bohdaneč“ je motivicky unikátním, krásným
dílem, které kodifikuje výtvarný názor, k němuž
Václav Špála dospěl na vrcholu své zralosti.
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MALÝ FRANTIŠEK
(1900–1980)

Toaleta

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1932
olej, plátno
51 × 45 cm
sign. LD F Malý 32
na rubu na rámu razítko Galerie Kroupa

PROVENIENCE
Dorotheum Praha; Galerie Kroupa, Litomyšl –
Praha

950 000 Kč

Posuzovaný obraz „Toaleta“ je autentickým, špičkovým imaginativním dílem Františka Malého,
malíře osobitého stylu surrealistických představ,
snů a poetických vizí, příslušníka první poválečné
generace českého moderního umění, autora narozeného v témže roce jako např. František Muzika
či Karel Teige. Vzhledem k tomu, že po pražských
studiích odešel do Bratislavy, kde se na celých
osmnáct let usadil, je také považován za klíčového
představitele slovenské meziválečné avantgardy.
V druhé půli své tvůrčí dráhy žil v Brně. Kromě
vlastního výtvarného díla je třeba zmínit jeho
význam jako pedagoga, kdy ve výuce uplatňoval modernistické principy poučené přístupem
na Bauhausu. Výrazně přispěl zejména k formování mladé generace slovenské moderny.

Již od začátku svého působení na Slovensku
se pravidelně zúčastňoval výstav Umělecké besedy slovenské, od roku 1932 byl členem Skupiny
výtvarných umělců v Brně a později koncem
třicátých let i Spolku výtvarných umělců Aleš.
Realizoval řadu autorských i kolektivních výstav
(účastnil se např. také mezinárodní výstavy
Expo 1958 v Bruselu). Svými díly je nejvýrazněji
zastoupen zejména ve Slovenské národní galerii
a v Moravské galerii v Brně.

Po cestě do Paříže (1935) uspořádal spolu
se svým přítelem a vrstevníkem, slovenským malířem a grafikem Imrichem (Imro) Weinerem-Kráľem
roku 1936 v Bratislavě první surrealistickou výstavu, která uvedla myšlenky tohoto směru do místního kulturního prostředí.

Posuzované dílo „Toaleta“ je špičkovou ukázkou
autorova imaginativně laděného výtvarného
jazyka. Skvěle dokládá Malého poetický přístup k malbě a způsob kreativní práce s jedním
z ústředních prvků jeho tematického repertoáru:
motivem ženy, zde ve formě ženské busty. Ta je
transformována ve svébytný výtvarný znak, sofistikovaně malířsky prolnutý s motivem vody, vodní
hladiny či moře. Schopnost této bravurní tvarové
zkratky naučil umělce pozdní organický kubismus, v první polovině třicátých let již orientovaný
do surrealistických poloh.

Malbě se František Malý intenzivně věnoval
od poloviny dvacátých let. Nejprve byl ovlivněn
kubistickým tvaroslovím, aby záhy přešel k osobitému stylu imaginativních představ a poetických vizí.

Fantazijní transformace subjektivního zážitku
nebo představy vzala na sebe v díle Františka
Malého „Toaleta“ okouzlující podobu hedonistického lyrismu.
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ŠTYRSKÝ JINDŘICH
(1899–1942)

Metamorfóza (Proměna)
1937
olej, plátno
66 × 50 cm
sign. PD Štyrský 1937
na rubu štítek výstavy Venezia, 86, nečitelné
razítko
6 500 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Karel Srp, PhDr. Rea
Michalová, Ph.D.

Unikátní vize
surrealistické estetiky

70 | 1. ART CONSULTING

PROVENIENCE
sbírka Marie Čermínové alias Toyen (obraz zdědila
po umělcově smrti a odvezla do Paříže); Galerie
Maldoror, Praha
REPRODUKOVÁNO
Lenka Bydžovská & Karel Srp, Jindřich Štyrský,
Argo, Praha, 2007, obr. 533, s. 408; obr. 709,
s. 542 – zachyceno na fotografii autorského dua
František Illek & Alexandr Paul dokumentující
Štyrského byt po jeho smrti
Český surrealismus, Argo, 1996, obr. 150
Krása bude křečovitá, Arbor Vitae, s. 429
VYSTAVENO
Štyrský a Toyen. 3. výstava (2. výstava
surrealistické skupiny). Praha, Topičův salon, 1938,
č. k. 10
Štyrského posmrtná výstava, Mánes, 4. 4. – 25. 4.
1946, konané jako 364. výstava SVU Mánes, č. k.
206
Toyen – Štyrský – Heisler, Centre Georges
Pompidou,Musée national d´art moderne, Paris,
kat. str. 31
XLII esposizione internationale d’arte, Benátky,
1986 (štítek na zadní straně, nedoloženo)
Lenka Bydžovská a Karel Srp, Český surrealismus
1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, 16. 10.
1996. – 5. 1. 1997, č. k. 296
Lenka Bydžovská a Karel Srp, Krása bude
křečovitá, Alšova jihočeská galerie, Zámecká
jízdárna, Hluboká nad Vltavou, 15. 5. – 2. 10. 2016
Jindřich Štyrský, Dům u Kamenného zvonu (30. 5.
– 9. 9. 2007), č. k. 248

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 71

72 | 1. ART CONSULTING

Obraz Proměna je bezesporu jedním
z nejvýznamnějších surrealistických obrazů
Jindřicha Štyrského vůbec. Představuje komplexní
vizi, související s autorovým přetrvávajícím
motivem narození a smrti, vzniku a zániku,
k němuž se dlouhodobě vracel, podanému
nyní kontrastním způsobem dvou zřetelných
námětů, jednak vejce, z nějž se klube zárodek,
s jedním obrovským okem, kolem nějž jsou
zakrvavené žilky, a osamělou svíčkou, která nehoří
a jejíž černý knot je ohnutý. Tyto motivy jsou
konfrontovány s jednoduše podaným protestem,
neznatelně pojatou zemí a naopak nesmírně živě
znázorněnou zvrásněnou, promalovanou omítkou.
Předmětné náměty a okolní prostředí vzájemně
barevně korespondují a výtvarně se doplňují.
Ani vejce ani svíčka, jejichž výběr odkazuje
do oblíbeného psychoanalytického slovníku,
nevrhají žádný stín, jako by byly vystaveny
přímému světlu, vyjevujícímu existenci jejich
protipólů. Obraz je zajímavý z hlediska zaujatého
pohledu, divák stojí nad oběma motivy jako by je
sledoval ze shora, naznačuje to jednak kruhovitě
seříznutý ovoid, jehož bělostná, místy rozpraskaná
skořápka zjevuje zárodek, i oválné ukončení
svíčky. Štyrský oba motivy vysunul přes scénu,
nedal jim přiliš velký prostor, ze kterého je vytěsnil
na samotný okraj. I když Štyrský obraz Proměna
dal do souvislosti se Snem o otci, zaznamenaným
již počátkem třicátých let, jde o samostatné dílo,
rozvíjející jeho úzkostnou obrazivost.
Obraz Proměna byl poprvé vystavený
na druhé výstavě Skupiny surrealistů v ČSR,
která zahrnovala jen práce Štyrského a Toyen
v Topičově salonu v Praze (28. 1. – 2. 2. 1938,
č. k. 10), na které se prodával za 3 200 Kč
(s velkou pravděpodobností byl přítomný i na
obou navazujících štacích téže výstavy v Brně
a Bratislavě téhož roku), po druhé byl vystavený

na Štyrského posmrtné výstavě v pražském
Mánesu (4. 4. – 25. 4. 1946), konané jako 364.
výstava SVU Mánes (č. k. 206). Obraz Proměna
s sebou vezla Toyen v roce 1947 do Paříže (byl
součástí dědictví, Štyrský jí jej přímo odkázal)
a měla jej celou dobu ve svém majetku. Koncem
jejího života jej získal do své sbírky Daniel
Filipacchi, od něhož přešel do pražské soukromé
sbírky a na výstavy jej zapůjčovala mnoho let
pražská Galerie Maldoror. Obraz byl dlouhou dobu
známý jen z reprodukcí jako součást významného
Štyrského Snu o otci, jenž se Štyrskému zdál
v noci z 15. na 16. října 1931 (viz Jindřich Štyrský,
Sny, Odeon, 1970, s. 53, obr. 48, a nové vydání,
Argo, 2003, s. 72). Daniel Filipacchi jej zapůjčil
na prvou hodnotící výstavu vztahu Toyen –
Štyrský – Heisler, konanou v Centre Georges
Pompidou, Musée national d´art moderne,
Paris (repro v kat. str. 31). Obraz Proměna byl
zastoupen na obou výstavách věnovaných
českému surrealismu (Lenka Bydžovská a Karel
Srp, Český surrealismus 1929–1953, Galerie
hlavního města Prahy, 16. 10. 1996. – 5. 1. 1997,
č. k. 296 a Lenka Bydžovská a Karel Srp, Krása
bude křečovitá, Alšova jihočeská galerie, Zámecká
jízdárna, Hluboká nad Vltavou, 15. 5. – 2. 10. 2016),
v jejichž obou doprovodných publikacích byl
reprodukován (Český surrealismus, Argo, 1996,
obr. 150 a Krása bude křečovitá, Arbor Vitae,
s. 429). Obraz byl otištěn v monografii Jindřicha
Štyrského od Lenky Bydžovské a Karla Srpa
(Argo 2007, obr. 533, s. 408) a byl zastoupen
i na doprovodné výstavě Štyrského, jež byla jeho
prvou hodnotící výstavou vůbec, konané v Domě
u Kamenného zvonu (30. 5. – 9. 9. 2007), č. k. 248.
Jde o jeden z nejslavnějších obrazů Jindřicha
Štyrského, který byl mnohokráte reprodukován
(mj. Vratislav Effenberger. Realita a poezie, Mladá
fronta, 1969, obr. 48).
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Posuzovaný obraz „Proměna“ je originálním,
vrcholně surrealistickým, oniricky laděným
a sběratelsky výjimečným dílem Jindřicha
Štyrského, světově proslulého příslušníka krajní
avantgardy, malíře, tvůrce fotografií, koláží,
typografických a scénických úprav, kritika
a literáta – autora upoutávajícího nejen šíří
uměleckých přístupů, ale i spletitostí osobního
života, opředeného legendami, jež také sám
podporoval. Jindřich Štyrský se krátce po svém
příchodu do Prahy stal jednou z vůdčích postav
avantgardního uměleckého sdružení Devětsil,
aby si současně udržoval určitou názorovou
nezávislost. Lze ho tak považovat za jednu
z myšlenkově nejsvobodnějších osobností
meziválečné doby. Jeho kriticismus, obrácený
také vůči názorovým ústupkům svých přátel, z něj
učinil výrazného představitele nesmlouvavých
etických zásad, jejichž udržení znamenalo
i nemalé osobní odříkání.
Štyrského tvorba je v celém svém záběru nesena
hluboce osobními prožitky a osobní symbolikou
(což ostatně dokládá i posuzovaný obraz)
a patří k nejpůvodnějším odkazům evropského
surrealismu.
Jindřich Štyrský se narodil roku 1899
v Dolní Čermné u Kyšperka. Po maturitě
na královéhradeckém gymnáziu roku 1918
nastoupil na místo učitele v rodné vesnici.
Kantorství ho však dostatečně nenaplňovalo.
A tak když po smrti své matky (1920) zdědil menší
obnos peněz, ihned odjel do Prahy, kde se přihlásil
na Akademii výtvarných umění. Studovat však
vydržel jen krátce. V roce 1922 podnikl dlouhou
cestu za poznáním k Jaderskému moři. Na ostrově
Korčula došlo k jeho osudovému setkání s Marií
Čermínovou alias Toyen (1902–1980), setkání,
které znamenalo dlouholetou uměleckou
spolupráci a nerozlučné přátelství trvající až do
jeho smrti.
Z hlediska dalšího vývoje se pro Štyrského
staly rozhodující dva okamžiky: v roce 1923
vstoupil do Devětsilu a zúčastnil se výstavy
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Bazar moderního umění, prvé podstatné
kolektivní akce, jež znamenala nástup mladé
avantgardní generace pod taktovkou teoretika
Karla Teigeho; v roce 1934 se pak spolupodílel
na založení Skupiny surrealistů v ČSR. Oproti
Devětsilu, jímž prošlo přibližně kolem stovky
nejrůznějších autorů, zasahujících do mnoha
oborů včetně architektury či filmu, soustředilo
se ve Skupině surrealistů v ČSR pouze několik
vyhraněných osobností. Štyrský byl tudíž členem
obou nejdůležitějších generačních seskupení
a názorových základen.
V letech 1925–1928 žili Jindřich Štyrský s Toyen
v Paříži. V umělecké tvorbě se vymezili vůči
dohasínajícímu kubismu, surrealismu i abstrakci
a provolali vlastní umělecký styl – artificialismus.
Lze ho považovat za nejdůležitější vklad české
meziválečné avantgardy do evropského malířství.
Vyznačoval se intenzivním lyrismem, který
umožňoval široké malířské rozpětí, sahající
od jemných, odstíněných barev k výraznému
pastóznímu rukopisu. Štyrský neváhal
experimentovat, využíval stříkání přes šablony
a otisků nejrůznějších předmětů.
Od konce dvacátých let pronikaly do jeho
tvorby prvky surrealismu. V roce 1932 obeslal
početným souborem obrazů mezinárodní výstavu
Poesie 1932, uskutečněnou v Praze v Mánesu.
Členem SVU Mánes se stal v roce 1933, o rok
později spoluzakládá Skupinu surrealistů
v ČSR. Surrealistickou estetiku a světový názor
prosazoval až do své předčasné smrti.
Štyrského tvorba zaujme výrazovou sevřeností,
pečlivým provedením, nepřipouštějícím jakoukoli
otevřenost a nahodilost. Obsahuje ironii, černý
humor, absurditu i existenciální úzkost. Štyrský
byl ediným umělcem své generace, který všechny
tyto stránky propojil ve vlastní tvorbě. „Jakoby
se svou prací sebeočišťoval, postupně zbavoval
všeho přidruženého, aby následně zůstala
na jejím dnu jediná sedlina – melancholie jako
nepřetržitá autorova meditace nad rozpadajícím
se a zanikajícím světem.“ (K. Srp)

Období tzv. „intuitivního“ surrealismu,
charakteristické pro Štyrského tvorbu let
1934–1935, vystřídala fáze příklonu k „objektivní
nadrealitě“, kterou se zabýval André Breton roku
1935 v pražské přednášce „Surrealistická situace
objektu“. Roku 1936 vytváří malíř přelomové
a nejrozměrnější plátno, „Trauma zrození“,
jeden z jeho nejsouhrnnějších obrazů, jehož
motivy předznamenaly řadu nadcházejících děl.
Objevuje se tam i motiv lidského embrya, který
se vyskytuje ve stejné době i na autorových
kolážích, a v jiné podobě, jako embryo ptačí,
na posuzovaném obraze. Tehdy zveřejnil Štyrský
kladnou recenzi na publikace Bohuslava Brouka:
„Vždyť Brouk zdůrazňoval již v Psychoanalýze,
že prvým naprosto samozřejmým předpokladem
psychoanalýzy jest odvaha zpřetrhati
společenské předsudky, nebáti se brutality
ani cynismu, neboť teprve naprosto svobodný,
nespoutaný intelekt je schopen proniknouti do
nejzazších intimních koutů naší duše.“
Do nejzazších, intimních koutů své duše proniká
malíř také v posuzovaném obraze „Proměna“.
Toto dílo dosvědčuje, jak výraznou roli hrála
v jeho tvorbě onirická inspirace. Své sny
si zaznamenával od roku 1925; část z nich
vydal roku 1941 jako novoroční soukromý tisk
– jako celek (vydaný roku 1970 Františkem
Šmejkalem) představují Štyrského „Sny“ jednu
z nejpodstatnějších knih evropského surrealismu.
Do posuzovaného obrazu sublimoval autor,
dle vlastní interpretace, Sen o otci, který
v psychoanalytickém rozboru svědčí o jeho
nevykořenitelném, přežívajícím strachu z otcovy
despotické a vznětlivé povahy. Z vlastního
snového záznamu pronikl do obrazu motiv zhaslé
svíčky. Ten je kontrastován s naddimenzovaným
ptačím embryem, jako zjevný protiklad života
a smrti.
Hladká splývavá, veristická malba se tu efektně
snoubí s abstrahovaně pojatým pozadím,
což dokládá, že Štyrský si z bohatého rejstříku
malířských postupů vybíral ty, které mu umožnily
vystihnout co nejlépe utkvělou představu.
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MAREŠOVÁ MILADA
(1901–1987)

Noc
1932
olej, plátno
51 × 71 cm
sign. PD Marešová 1932
900 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
REPRODUKOVÁNO
Umění dneška. Sborník pro výtvarnou práci
a uměleckou výchovu, III. 4, 1946
Martina Pachmanová, Milada Marešová. Malířka
nové věcnosti. Brno, 2008, s. 161, č. 73
VYSTAVENO
Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého
modernismu, Moravská galerie v Brně, Pražákův
palác, 14. 3. – 25. 5. 2008

Zapomenutá malířka
českého moderního
umění
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Posuzovaný obraz „Noc“ je autentickým, vrcholným, svou potemnělou atmosférou a novověcným
stylem mimořádně uhrančivým dílem Milady
Marešové, autorky, jejíž význam na české umělecké scéně první republiky je nesporný. Přesto
byla její tvorba na několik desetiletí odsunuta na okraj zájmu odborné i laické veřejnosti.
Znovuobjevila ji až výstava „Zapomenutá malířka
českého modernismu“ (Moravská galerie v Brně,
2008) připravená Martinou Pachmanovou, stejně
jako monografická publikace „Milada Marešová.
Malířka nové věcnosti“. Důvodů, proč Marešová
pro dějiny českého výtvarného umění dlouhá
léta téměř neexistovala, je více. Tím hlavním bylo
tradiční maskulinní čtení dějin umění, kdy jedinou
výjimku v tomto kánonu představovala Toyen,
plně infiltrovaná do Devětsilu a Skupiny surrealistů v ČSR, sama však o sobě hovořící v mužském
rodě. To, že Milada Marešová upadla do zapomnění ovlivnil jistě i fakt, že se po druhé světové válce
na dlouhou dobu malířsky odmlčela. V šedesátých letech se sice k malbě vrátila, přesto zůstávají nejvýznamnějším obdobím její tvorby dvacátá
a třicátá léta.
Milada Marešová se narodila roku 1901 v Praze
do rodiny univerzitního profesora Františka
Mareše, fyziologa a filozofa. Od mládí projevovala výtvarný talent a tak nastoupila
na Uměleckoprůmyslovou školu, do Kreslířské
a malířské školy pro dámy. Roku 1919 ji jako
jedné z prvních studentek bylo umožněno zapsat
se na Akademii výtvarných umění, která právě
otevřela své brány vzdělávání žen. Spolu s ní tam
v této době začaly studovat například Vlasta
Vostřebalová, Helena Bochořáková, Charlotte
Schrötterová nebo Mary Durasová. Marešová
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navštěvovala malířský ateliér Vojtěcha Hynaise,
zásadní stylové a obsahové impulzy pro svou
tvorbu však začala hledat v zahraničí. V roce 1922
podnikla studijní cestu po Německu, kde na ni
silně zapůsobily sociálně-kritické proudy tehdejší
realistické malby, souhrnně označované jako Nová
věcnost. Následující rok pak strávila několik měsíců v Paříži, kde navštěvovala přednášky Františka
Kupky. Mekka moderního umění ji na dlouhou
dobu uhranula svým každodenním pulzujícím
životem.
Po návratu do Čech se začala naplno věnovat
profesionální práci malířky a ilustrátorky. První
samostatnou výstavu uspořádala již roku 1925
v Topičově salónu v Praze. O pět let později,
po návratu ze své další studijní cesty do Paříže,
vystavovala dokonce v Aventinské mansardě.
Ve dvacátých a třicátých letech vyzdobila svými
kresbami celou řadu knih a bibliofilií a jako ilustrátorka spolupracovala s časopisy Prager
Presse, České slovo, Lidové noviny, Pestrý týden
a Ženský svět.
Marešová promítala své snové vidění světa jak
do velkoměstských výjevů, tak do intimně lyrických témat. Pohledy na lidským hemžením zaplněné bulváry, parky a kavárny střídají figurální
náměty v krajině či portréty žen a dětí. Základem
její tvorby se současně stává individualizovaná
lidská postava, která se díky svému grotesknímu
a melancholickému výrazu dostává až na samou
hranici magického realismu. Autorku osudově
přitahovalo také téma ženství: svou tvorbou
se zasadila o nový, minulostí nepokřivený pohled
na ženu. Zajímaly ji konkrétní osudy žen v soudobé moderní společnosti. Přetvářela je v obrazové
mikropříběhy, do kterých otiskovala také část
svého vlastního já. Její práce však zároveň směřuje k vytvoření obecné ženské typologie, v níž
nalezneme jak smyslné exotické krásky a potutelně se usmívající vdané ženy, tak i osamělé melancholické dívky a věkem a starostmi sešlé stařeny.
Přední místo v její pomyslné portrétní galerii
zaujímají nevěsty a vdovy, jež se stejně jako i její
ostatní ženské figury vyznačují záměrnou výrazo-

vou statičností a tajemně drásavým pohroužením
do sebe samých. Marešová měla silně vyvinuté
sociální cítění, jež ji především ve třicátých letech
vedlo k zachycování neradostného života na okraji společnosti. Vedle těchto pochmurně tíživých
výjevů z městské periferie a dělnických čtvrtí
ji malířsky neustále vábila Paříž.
Větší část druhé světové války Marešová strávila
v ženské káznici Waldheim, kam byla převezena
nedlouho po zatčení gestapem roku 1940 za spolupráci na ilegálním časopise V boj, do nějž jako
ilustrátorka přispívala.
Po válce pak téměř na dvacet let přerušuje svou
malířskou práci a věnuje se převážně ilustrování
knih, kterých za svůj život výtvarně doprovodila
na dvě stě. Pozdní tvorba autorky se pak nese
ve jménu návratu k jejím oblíbeným velkoměstským námětům ze dvacátých a třicátých let.
Posuzovaný obraz „Noc“ lze označit za jedno
z malířčiných mistrovských, doslova magicky
působivých děl z nejlepšího období. Je nádherným dokladem autorčiny fascinace světem města
a jeho obyvatel pod hávem noci. Příkladně se
v něm zrcadlí její realistickým východiskům věrný
styl, který ojedinělým způsobem recipoval německé vlivy tzv. Nové věcnosti. Avšak oproti umělcům
hnutí Neue Sachlichkeit je Marešová výrazně
introvertnější. V jejích dílech se zjevuje skutečný
život se všemi jeho krásami i banalitami, je to
ale svět, v němž se od počátku projevuje „smutně
teskná (…) nálada jejího nitra“ (Václav Tille). Toto
odstínění ostatně ostře kontrastovalo s optimistickým naladěním avantgardních kruhů dvacátých
a třicátých let. Stejně tak se Marešová odlišovala od většiny představitelů českého sociálního
umění dvacátých let.
V posuzovaném obraze „Noc“ ztvárnila autorka
mimořádně sugestivně proměnu velkoměsta pod
rouškou tmy, kdy se ulice stává místem míjení
různých sociálních typů. Tematizuje tu problém
samoty kafkovského ražení, samoty lidí, kteří
se potkávají v jednom čase na jednom místě,
jsou si ale navzájem odcizeni.
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PROCHÁZKOVÁ
LINKA (1884–1960)
Dívka s červeným květem
1931
olej, karton, lepenka
63 × 62 cm
sign. PD Procházková 31, na rubu na lepence Lin
Procházková / 1931
na rubu název díla autorkou, štítek sbírky
s popisem
75 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
významná prvorepubliková sbírka Ing. Karla
Vavříka, Ostrava

Posuzovaný obraz „Dívka s červeným květem“
je autentickým, typicky idealizovaně a nadčasově laděným, vrcholně neoklasicistním dílem
Linky Procházkové, významné české malířky,
jež jako jedna z mála žen pronikla do „uzavřených“
kruhů české meziválečné avantgardy. Její tvorba
se utvářela nejprve ve spojení s umělci uskupení
Osma a následně v těsném sepětí s dílem jejího
manžela, malíře Antonína Procházky (1882–1945).
Podobně jako řada tvůrců její generace, i Linka
Procházková se z počátku vydala na cestu
odpoutání se od reality. Ryze smyslový vztah
ke skutečnosti se však v jejím díle brzy ohlásil.
Po expresivním období, ovlivněném především
příklady Edvarda Muncha a Honoré Daumiera,
nenásleduje svého muže v experimentaci s kubismem, ale uchovává svým klíčovým tématům
– portrétu, figurálním kompozicím, ovocným
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a květinovým zátiším – reálnou konkrétnost, zesílenou plastickým pojednáním malířských ploch.
Ve dvacátých a třicátých letech vytváří svá zralá
neoklasicistní díla, jež představují osobitou polohu
tohoto stylového proudu v domácím umění.
Počátkem čtyřicátých let postihla autorku nervová nemoc, která ji donutila výrazně omezit
malířskou činnost, zejména pak v padesátých
letech. Procházková se v tomto období soustředila především na organizační činnost, byla
jednatelkou Skupiny výtvarných umělců v Brně
a působila také jako předsedkyně Svazu československých výtvarných umělců. Zemřela roku 1960
v Jáchymově.
Ryze smyslový vztah ke skutečnosti zprostředkovává v díle Linky Procházkové téměř výhradně
postava ženy. Obrazy žen v přátelském rozhovoru, šeptajících nebo jen v klidném rozjímavém
společenství, portréty žen a dívek s květinami,
ovocem, pletoucích květinový věnec nebo hrajících si s kočkou, obrazy dívek tančících v kole,
dětí hrajících si s míčem nebo zaujatých stolní
hrou či četbou – tyto křehké, idylické světy charakterizují umělecký profil Linky Procházkové.
Posuzovaný obraz „Dívka s červeným květem“
je krásným a naprosto typickým příkladem tohoto
autorčina nejvlastnějšího světa, „v němž se cítí
nejšťastněji a v němž vyjadřuje nejplněji sebe“,
jak k malířčině tvůrčímu zaujetí světem ženství
po roce 1930 poznamenal J. B. Svrček.
V posuzovaném obraze ztvárnila Linka
Procházková mladou dívku delších, hnědých
vlasů, výrazných mandlových očí a velmi jemných
rysů. Záměrně ji umístila do zcela neutrálního
prostředí, malířsky pojednaného plochou béžového pozadí, přerušeného jen v místě, kde se dívka
opírá o loket, aby o to více vynikl její líbezný výraz
a delikátní ztvárnění detailů (průsvitná blůzka,
jemný náramek) i ústředního atributu v podobě
květiny. Autorce se tu bravurně podařilo zachytit
veškerou něhu a křehkost dívčího světa. Toto dílo
stvrzuje, že Linka Procházková dokázala vnést
mezi matadory české moderní malby vzácnou
nuanci krásy a subtilnosti.
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NOWAK WILLI (1886–1977)
Kluziště
olej, plátno
76,5 × 60 cm
sign. PD Villi Novak
230 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Kluziště“ je originálním, motivicky nosným, excelentním mnohofigurálním
dílem Viléma (Willi) Nowaka (1886–1977), zakládajícího člena legendární skupiny Osma a pozdějšího dlouholetého profesora Akademie výtvarných
umění v Praze, autora, který již počátkem druhého
desetiletí dvacátého století nalezl svůj osobitý
styl. Ani přátelství s malíři německých expresionistických skupin „Die Brücke“ a „Der blaue Reiter“
nenarušilo základní lyricko-senzuální ladění jeho
tvorby, za níž se skrývá bohatý a plný život. Velmi
přiléhavě charakterizoval Nowakův tvůrčí přístup
F. X. Šalda, který ho v rámci uskupení Osmy
vnímal jako „lyrika mezi dramatiky“: „sladkého
samotáře“ vidícího „krajinu i celý život z odstupu,
zvláštní mlhou snivosti a fabulačního kouzla“.
Nowak měl svým dílem značný úspěch v německém prostředí a stal se neopominutelnou osobností česko-německého kulturního dění první
poloviny 20. století. Vystavoval v prestižních
galeriích ve Vídni, Berlíně, Düsseldorfu i Mnichově.
Byl v kontaktu s největšími umělci své doby:
Oskarem Kokoschkou, se slavnou drážďanskou
uměleckou skupinou Die Brücke a mnichovskou
Der Blaue Reiter, stal se členem vídeňské skupiny Kunstschau. Po přestěhování do Mnichova
(1912) spoluzaložil skupinu Münchener Neue
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Secession. Po první světové válce žil ve Vídni,
v roce 1919 se přestěhoval do Berlína. Po deseti
letech se navrátil do Prahy, aby převzal profesuru
na Akademii výtvarných umění. Působil tam až do
okupace v roce 1939 a vychoval mnoho žáků.
Kromě „Labských krajin“ se ústředními tématy
Nowakovy tvorby staly motivy ženských figur,
koupání, jezdců mezi stromy, stejně jako motivy
z okolí rodného Mníšku pod Brdy. Právě k posledně jmenovanému okruhu patří posuzovaný obraz
„Kluziště“. Jedná se o reprezentativní ukázkou
Nowakova smyslového lyrismu, v němž autor
rozehrává svou malbu úchvatnými prostorovými,
barevnými a světelnými kvalitami.
Posuzovaný obraz ztvárňuje nesmírně sugestivní
zimní výjev situovaný do autorova důvěrně známého prostředí, konkrétně k mníšeckému rybníku.
Nejranější verze tohoto pro Nowaka důležitého
námětu, který v jeho tvorbě zakotvil na řadu let,
pochází z roku 1909, jedná se o šířkový pohled
potemnělejšího barevného ladění, s výrazným
motivem otcovy textilní továrny a vily v pozadí.
Toto tzv. „hnědé období“ však netrvalo dlouho
a Nowak pod vlivem francouzského rokoka a klasicismu 17. století (Fragonard, Poussin, Lorrain)
dospěl k úchvatné měkké světelnosti v okouzlujících barevných tónech a jemné, dělené rukopisné
faktuře, rysům, se kterými se setkáváme v posuzovaném plátně.
V celkové výstavbě scény se skvěle projevuje
malířova kompoziční důslednost, založená na
principu bravurně vypointovaného hloubkového
pohledu do krajiny, který odkazuje až ke klasicistním řešením. Nikde v obraze není „hluchého“
místa, nic není ponecháno náhodě, každá forma,
každý barevný tón je přesně určen. Jak bylo
napsáno, je v tom kus cézannovské svědomitosti,
která nutí umělce pracovat tak, že každý tah štětce je přesně na svém místě.
Posuzovaný obraz Williho Nowaka „Kluziště“
je bravurně zvládnutou scénou v náročném žánru
mnohofigurální malby, kdy se malíř doslova stává
„kouzelníkem“ kompozice a „alchymistou“ barvy.
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TITTELBACH
VOJTĚCH (1900–1971)
Serenáda

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1937
olej, plátno
46,5 × 65,5 cm
sign. LD V Tittelbach

VYSTAVENO
Vojtěch Tittelbach, SVU Mánes, Praha, 11. 3. – 4. 4.
1943, č. k. 11

na rubu razítko: Vystaveno v Mánesu 1943
80 000 Kč

Posuzovaný obraz „Serenáda“ je autentickým,
vzácným, lyricky laděným dílem imaginativní
výtvarné formy Vojtěcha Tittelbacha, autora,
který se nejen datem svého narození, ale především charakterem svého tvůrčího směřování zařadil k pozoruhodným osobnostem českého moderního umění tzv. „generace 1900“. Skutečnost,
že se jeho tvorba vyznačuje širokým stylovým
rozpětím, z něj zároveň učinila předchůdce
postmoderních teorií a aktualizovala jeho odkaz
pro současnost. Tittelbach byl totiž malířem
z hlediska teoretických dogmat značně „neukázněným“, který bez zábran dával volný průchod
realizacím svých poetických představ. Nedbal
na přísnou stylovou jednotu tvorby, a proto
v nepatrném časovém odstupu a někdy dokonce
paralelně mohly vznikat obrazy rozdílného charakteru, určeného především specifickou povahou
sdělovaného obsahu a tvůrčí emoce.
Nejvýznamnější kapitolu autorovy tvorby představuje období třicátých a čtyřicátých let,
kdy vykrystalizoval jeho osobitý umělecký názor,
jímž se nesmazatelně zapsal do dějin českého
výtvarného umění. Vzpomeňme jen na autorovy
malířské metamorfózy motivu ženy a milenců,
na křehké imaginární krajiny, v nichž jsou umístěna torza či jen fragmenty těl, které vzdáleně upo84 | 1. ART CONSULTING

mínají na tehdejší výtvarnou poetiku Josefa Šímy.
U dalších obrazů cítíme východisko v syntetickém
kubismu a podobně jako u některých Picassových
děl z této doby můžeme hovořit o básnictví tvaru
proměněného ve znak. Někdy Tittelbach redukuje
figury do téměř abstraktních „hieroglyfů“ a jejich
plošných vztahů, jindy zase silně plasticky zdůrazněné objemy připomínají skořepiny těl nebo
jejich proměnu v bělostné kamenné bloky. Další
významnou tematickou oblast Tittelbachova díla
představují cirkusové motivy a náměty z Benátek.
Posuzovaný obraz „Serenáda“ je nádherným příkladem uvedené tvůrčí fáze. Dostávají se tu ke
slovu všechny typické složky autorova výtvarného temperamentu. S neobyčejným lyrismem
Tittelbach transponuje na plátno senzuálně
postižitelné impulzy reálného světa. Nastavuje
jímavé zrcadlo pitoreskní tváři Benátek – typickým gondolám a prostředí karnevalových představení, doprovázených zvukem serenád a šeptáním milostných slibů. Malebně snová skutečnost
se zde prolíná s poetickým viděním okouzleného
malíře. Snad to byla místní architektura dóžecích
paláců s dekorativními fasádami, jež ho podnítila
k zesílení významu lineárně grafického prvku
v obraze. Tento rys se následně stane autorovým
dominantním stylovým principem.
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MATAL BOHUMÍR
(1922–1988)

Kočka u okna
1947
olej, karton
45,5 × 26,5 cm
sign. PD Matal 47
28 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Kočka u okna“ je autentickým,
kvalitním, motivicky věcně a intimisticky laděným dílem Bohumíra Matala, nejmladšího člena
slavné Skupiny 42, jejíž programové heslo „člověk
ve městě, město v člověku“ se nesmazatelně
vepsalo do jeho tvorby zaměřené na moderní
život člověka dvacátého století. Matal prošel
bohatým vývojem od surrealismu k básnivému
civilismu, k obrazům evokujícím poezii profánních
míst, v nichž se prolíná lineární konstrukce a plošná skladba s imaginativním zřením. Jeho další
cesta vedla přes obrazy „Cyklistů“ (sám byl aktivním závodníkem za sportovní klub B+B) a informelní díla začátku šedesátých let až ke geometricky kultivovaným kompozicím. Konstantou jeho
výrazu bylo přesné kresebné budování tvaru
bez výrazných valérů. Na jeho obrazech není
místo pro náhodu, vše je promyšleno do posledního detailu. Jako zajímavost lze uvést, že autor
někdy maloval i v družném hovoru s přáteli.
V období Skupiny 42 rozvíjel Bohumír Matal
ve svém díle témata člověka a města, figury
a stroje, balkonů, šicích strojů, ulic, konstrukcí,
figur – monster, tajemných interiérů a postupně
přecházel k soukromějšímu světu existenciální
problematiky. Na prahu šedesátých let se dostává ke studiu hmoty a pohybu, je zaujat abstrakcí
a rozkladem tvaru na geometrické prvky.
Posuzovaný obraz „Kočka u okna“ je výtvarně
přesvědčivou Matalovou prací, v níž v ojedinělé
intimistické poloze přichází ke slovu autorova
typická civilistní poetika, spjatá s programem
Skupiny 42. Malíře přitom ve skupinovém období
zajímala jak výtvarná charakteristika exteriérového prostředí, tak i motivy interiérové. Zatímco
v řadě pláten řešil existenciální problematiku
lidského individua v moderním světě techniky,
zde jako by se pohroužil do kouzelného světa
všedních věcí, viděného až dětsky nadšenýma
očima, s pokročilou schopností výtvarné redukce
na významově podstatný znak. Je zcela logické, že autor, který prožil útrapy v pracovních
„lágrech“, zvláště senzitivně vnímal poezii „domácího krbu“ a atmosféru zcela nehonosné pohody,
jakou zachytil právě v tomto obraze.

86 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 87

24

FEIGL BEDŘICH (1884–1965)
Pierot a kolombína
olej, sololit
59 × 70 cm
sign. PD Feigl
75 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Malířské postupy
čistého vidění

Posuzovaný obraz „Pierot a kolombína“ je autentickým, reprezentativním, téměř rouaultovsky
laděným dílem Bedřicha Feigla, velkého expresionisty mezinárodního významu a spoluzakladatele
výtvarné skupiny Osma, umělce náležejícího současně německé, české a židovské kultuře dvacátého století.
Bedřich Feigl se narodil v asimilované německo-židovské rodině staroměstského advokáta.
Jako mnoho pražských židovských intelektuálů
byl bilingvní a od mládí kulturně orientovaný.
Maturoval na Staroměstském židovském gymnáziu v Praze, v letech 1904–1905 studoval
na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vlaha Bukovace, Bohumíra Roubalíka
a Františka Thieleho. Po bouřlivém ohlasu
na výstavu Edvarda Muncha byl z Akademie
vyloučen.
Podle Vincence Kramáře Feigl „vždy viděl v optickém zjevu nutné východisko malby“. Jeho přístup k umělecké tvorbě se ubíral jiným směrem
než kubismus a malířské postupy negující realitu.
Sám se vyjádřil, že usiluje „jít ve stopách přírody“:
„Chci být zcela a pouze okem“. Do popředí umělecké praxe kladl přírodu, zastával názor, že umělci by se měli proměnit v prostředníky „čistého
vidění“. Posuzovaný obraz „Pierot a kolombína“
je Feiglovým reprezentativním dílem ze zralého
období, jež charakterizuje gesticky expresivní výraz se zesílenými barevnými a světelnými
kontrasty. Dr. Vincenc Kramář neváhal Feiglovo
magické světelné pojetí, s nímž se příkladně
setkáváme v posuzovaném díle, srovnat dokonce
s Rembrandtem.
Po všech stránkách harmonicky rozvržená figurální kompozice zaujme transpozicí půvabného
motivu z italské commedie dell’arte. Je to dílo
sugestivně žhnoucích barev, silného poetického
a energického cítění malované s bravurou, odpovídající skvělému jménu autora. Široké tahy štětce
v temných tónech, s lehkou příměsí ostrých žlutých, modrých a karmínových tónů, dávají tomuto
obrazu neskutečnou, vpravdě divadelní atmosféru.
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FOLTÝN FRANTIŠEK
(1891–1976)

Lidečko – Valašské
chalupy
1942–1943
olej, plátno
65 × 95 cm
sign. na rubu Foltýn 1942-43
na rubu autorem Lidečko
75 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Lidečko – Valašské chalupy“
je autentickým, reprezentativním, meditativně
a symbolicky laděným dílem Františka Foltýna,
autora evropského významu, který se na přelomu
dvacátých a třicátých let dvacátého století jako
jeden z mála českých malířů zabýval problematikou
nefigurativní malby se zaujetím a důsledností, které
mu přinesly mezinárodní uznání, aby ho po desetiletém pobytu ve Francii „přivedla z ciziny domů
česká krajina“ (jak se sám vyjádřil), která se stala
hlavním zdrojem inspirace jeho pozdního díla.
Po válce se usadil na Slovensku, kde jeho malba
prošla výrazným vývojem. V roce 1922 se podílí
na založení brněnské odnože Skupiny výtvarných umělců. Koncem roku 1923 odjíždí do Paříže,
kde setrvá přes deset let. Tam se cele oddá problematice „peinture pure“, „čisté malby“.
Závěrečná etapa autorovy tvorby se datuje od jeho
návratu do Československa (1934). Po krátkém
hledání nového domova (Praha, Tábor) se natrvalo
usazuje v Brně. Obnovuje své členství ve Skupině
výtvarných umělců, v tvorbě rozvíjí orfisticky laděnou abstrakci. Válka poznamená jeho dílo pronikavě. Pod tlakem událostí se přiklání k realistickému
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výrazu. Hlavním tématem se mu stává krajina, liduprázdná, v posmutnělé, potemnělé atmosféře. Stýká
se Františkem Halasem, Vítězslavem Nezvalem,
J. V. Plevou, řadou brněnských výtvarníků, mezi
nimiž se sbližuje zejména se sochařem Josefem
Kubíčkem. Po osvobození se jeho paleta projasňuje,
vznikají obrazy realistické i nefigurativní. Krajinné
motivy nachází především na Českomoravské
vysočině a v okolí Brna, vyhledává místa, kde se
stýká předměstí s venkovem. V pozměněné podobě se vrací k abstraktním kompozicím. Ani za cenu
dlouhotrvajícího nepochopení a existenčních potíží
neopustí pozice svého vyhraněného uměleckého
názoru. František Foltýn zemřel roku 1976 v Brně.
Posuzovaný obraz „Lidečko – Valašské chalupy“
je nesmírně krásným příkladem Foltýnovy pozdní
krajinářské tvorby, v níž se prosazovala nebývalá
míra autorova emocionálního zaujetí a v níž se
nezapře ruka mistra moderní obrazové výstavby.
Krajina se po roce 1940 stala Františku Foltýnovi
prostorem k meditaci, vázaným vždy na konkrétní
místo. S malířským stojanem se ocital nejen v blízkosti svého bydliště (bylo jím Brno – Žabovřesky,
okrajová čtvrť moravské metropole nedaleko řeky
Svratky), ale zajížděl také na Českomoravskou
vysočinu, do jižních Čech a na Valašsko, kde vznikl
i posuzovaný obraz.
Jestliže v abstraktních kompozicích tíhl od druhé
poloviny dvacátých let k racionálně podloženému
řádu tvarů v nesmírně poetické, bohaté skladbě
barev, v době válečného ohrožení svůj přístup přehodnotil do opačných poloh: nebývalé míře citu,
projektovaného do krajiny, odpovídá nerozsáhlý
rejstřík barev lomených černou, ladící obrazovou
skladbu do zádumčivé, „mollové“ tóniny.
Velmi dynamická kompozice obrazu „Lidečko –
Valašské chalupy“, využívající kontrast neutěšené,
pusté, zvlněné krajiny v prvním plánu se skrumáží chalup na obzoru, není překvapivě vzdálená
od pojetí autorových raných expresivních krajin.
Spolu se zcela neopticky cítěnou barevností dokazuje, že Foltýnova distance od popisného realismu
hluboce souvisela s jeho základními psychofyzickými dispozicemi.
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JOSEF ISTLER

Posuzované scénické návrhy jsou autentickými,
vrcholně surrealistickými a sběratelsky ojedinělými
díly Josefa Istlera, neopomenutelného představitele tzv. druhé generace českých surrealistů a jednoho z nejvýznamnějších evropských imaginativně
orientovaných autorů. Scénický návrh ke hře
Vratislava Effenbergera „Nekamenujte proroky“
vznikl ve spolupráci umělce s jeho manželkou,
výtvarnicí Gerdou Istlerovou.
Tvorbu Josefa Istlera zásadním způsobem ovlivnil
kontakt s osobnostmi jako Karel Teige či Toyen,
stejně jako členství v umělecké skupině Ra a později v mezinárodních uskupeních CoBrA a Phases.
Charakteristickým rysem jeho tvorby se staly tři
významné složky: fantomatická postava, konstruktivní tvarová metafora a výrazově autonomní struktura čerpající z romantické přeludnosti bažin.
Umělcův historický přínos se přitom rozhodně
nevyčerpává iniciativou válečných a těsně poválečných let, kdy Istler patřil do surrealisticky orientované skupiny sborníků Znamení zvěrokruhu kolem
teoretika Karla Teigeho (1900–1951). Istlerova
malba a grafika patří k těm nejoriginálnějším uměleckým projevům, jež u nás vznikly v padesátých
letech. Na jejich sklonku a v průběhu šedesátých
let se pak autor radikálním pojetím své tvorby
podílel na rozvoji světové informelní abstrakce,
aby výrazové možnosti nezobrazivé gestické malby
soustavně zkoumal i v pozdějších letech.
Josef Istler našel svůj umělecký svět více méně
jako autodidakt. V letech 1938–1939 sice studoval malířství na Korčule v Jugoslávii (u německého malíře Waltera Höfnera, který tam uprchl
před nacismem), ale mnohem více jej ovlivnily
umělecké aktivity v době války. Byl to například
kontakt s Karlem Teigem a Toyen, jejichž tvorba
mu otevřela cestu do krajin surrealismu. Pro formování jeho umělecké orientace bylo stejně
důležité setkání se skupinou umělců a literátů
kolem Václava Zykmunda. Ten v roce 1937 založil
v Rakovníku edici Ra, v níž vydával řadu surrea‑
listicky orientovaných děl. Korespondenčními
i osobními styky se postupně začal rodit okruh
budoucí skupiny Ra (kromě Istlera, který začal být

ve skupině aktivní od roku 1942, v ní dále byli Miloš
Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk
Lorenz, Vilém Reichmann, Václav Tikal a Václav
Zykmund). Oficiálně však mohla být skupina činná
až po válce (první výstava skupiny Ra proběhla
v roce 1947 v Brně).
Po roce 1945 se Josef Istler dostává do centra
dění – nejen domácího, ale i zahraničního. Roku
1947 se účastní například Mezinárodní konference Revolučního surrealismu v Bruselu. Zásluhou
tohoto uskupení vzniklo umělecko-organizační
vření, které vyústilo v založení skupiny CoBrA
(Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam, 1948–1951),
na jejíchž výstavách byl Istler zastoupen (i po
roce 1948, protože několik jeho grafik zůstalo
v zahraničí). Jeho příslušnost k tomuto hnutí berou
na vědomí zahraniční výstavy s touto tematikou
dodnes.
Po roce 1948 byly všechny slibně započaté kontakty se světem zpřetrhány. Nebylo také možné
pokračovat v aktivitách skupiny Ra. Istler se sbližuje s okruhem Karla Teigeho, po jehož smrti se
vedení tohoto volného surrealistického uskupení
ujímá Vratislav Effenberger. V roce 1958 je zastoupen na improvizované výstavě na Filozofické
fakultě v Praze, v roce 1962 je zakázána jeho
retrospektivní výstava připravená Dr. Janem
Křížem pro muzeum v Písku. Po seznámení
se s Vladimírem Boudníkem koncem padesátých
let se Istler postupně sbližuje s autory, kteří se
schází v bytě Mikuláše Medka. Roku 1964 je přizván na Výstavu D v Nové síni v Praze, na které
se veřejně představí okruh českého informelu.
Současně je zastoupen na výstavě skupiny Phases
v Bruselu. František Šmejkal a Věra Linhartová
ho zařadí do projektu Imaginativního malířství
pro Alšovu jihočeskou galerii, italský teoretik
umění Enrico Crispolti do reprezentativní antologie
informelu (1971).
Od roku 1966 do roku 1988 Istler na domácí půdě
samostatně nevystavoval. V roce 1989 se konala
jeho velká retrospektivní putovní výstava v OG
Liberci, GVU Cheb a GU Karlovy Vary. Novodobě
pak byly autorovy obrazy konfrontovány napříEXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 93

klad s pracemi Jacksona Pollocka, Wolse, Hanse
Hartunga, Henriho Michauxe a dalších autorů světového významu (výstava Repartir à zéro, Musée
des Beaux-Arts, Lyon, 2008).
Posuzovaná díla představují vzácný doklad
tvůrčích aktivit Josefa Istlera v okruhu autorů sdružených od roku 1949 kolem teoretika
Karla Teigeho a po jeho smrti v roce 1951 kolem
Vratislava Effenbergera. Na devět ineditních
sborníků Znamení zvěrokruhu (1951), na nichž
se podíleli kromě obou teoretiků Václav Tikal,
Libor Fára, Jan Kotík, Karel Hynek, Mikuláš
Medek a Emila Medková – Tláskalová, navazovaly
v roce 1953 další dva sborníky Objekt 1 a Objekt
2. Do této doby se datuje vznik tzv. okruhu pěti
Objektů. Spolu s Effenbergerem se na obou
sbornících podíleli Gerda a Josef Istlerovi, Emila
a Mikuláš Medkovi. Právě v prvním albu, Objektu
1, je mimo jiné publikována pantomima Vratislava
Effenbergera s názvem „Nekamenujte proroky“,
jež je poctou v tom roce zemřelému básníkovi
Karlu Hynkovi (1925–1953), spolu s posuzovaným
scénickým návrhem od Josefa a Gerdy Istlerových.
Teoretik, básník, prozaik, dramatik, esejista a editor
Vratislav Effenberger (1923–1986) patřil ke klíčovým postavám českého poválečného surrealismu
a po smrti Karla Teigeho – jímž byl celoživotně
inspirován a stal se jedním z nejvýznamnějších
interpretů jeho díla – přejal jeho roli vůdčí teoretické a organizační osobnosti (post)surrealistického
okruhu. Aktivně se věnoval i vlastní literární tvorbě,
rozkročené napříč různými žánry, a multižánrově
i multidisciplinárně byla založena také jeho činnost
teoretická a historická, zasahující do oblasti literatury, divadla, filmu, výtvarného umění, filozofie,
sociologie i sociální historie a kritiky. Významné
byly i jeho aktivity ediční – kromě Teigeho věnoval
velkou péči především odkazu svých surrealistických souputníků Karla Hynka a Zbyňka Havlíčka.
Básník a dramatik Karel Hynek (1925–1953) se od
roku 1947 podílel na kolektivních aktivitách,
jež vyústily v obnovení surrealistické skupiny.
Časopisecky publikoval jen příležitostně, participoval na samizdatových sbornících Židovská jména
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(pod pseudonymem Nathan Illinger) a Znamení
zvěrokruhu (1951); v ineditním surrealistickém
albu Objekt 1 (1953) je už jeho tvorba uvedena
„in memoriam“. Za jeho života zůstaly oficiálně
nepublikovány dramatické texty, jež psal společně s Vratislavem Effenbergerem: „Jela tudy
dáma“, „Svatební hostina“, „Poslední umře hlady“
a tzv. pseudoromán „Aby žili“. Sám Effenberger
uspořádal po Hynkově smrti celé jeho básnické
a dramatické dílo, které vyšlo knižně v roce 1998
v nakladatelství Torst pod názvem „S vyloučením
veřejnosti“, doplněno o rozsáhlou Effenbergerovu
studii a soubor jejich společných dramat.
Hynkův umělecký postoj doplňovaly jeho bohémské životní peripetie a mystifikace (tradována
je např. zkušenost s psychotropními látkami). Když
pak Karel Hynek – jeden z nejpodivuhodnějších
zjevů české poválečné literatury inspirované surrealismem – v pouhých 27 letech zemřel na urémii,
spekulovalo se vzhledem k jeho experimentování
s farmaky o sebevražedných okolnostech smrti.
Roku 1952 vytvořil Josef Istler tři scénické návrhy,
z nichž se dochovaly dva – právě nabízené, které
ojedinělým způsobem inspirovaly vznik textů dvou
divadelních her: „Žer nehty stranou“ Karla Hynka
a „U jezera slz“ Vratislava Effenbergera. Oba návrhy jsou mimořádně působivými Istlerovými scénickými pracemi, svým fantomatickým tvaroslovím
i přeludnou barevností plně vystihující svého
autora. Je významné, že právě tyto návrhy fungovaly pro Hynka a Effenbergera jako „roznětka
představivosti“, kdy v rámci skupinou oblíbených
kolektivních surrealistických her realizovali paralelní pokus o iracionální interpretaci výtvarného
díla, jež u Hynka vyústil v hru s názvem „Žer nehty
stranou“ a u Effenbergera v scénický text „U jezera slz“.
Scénický návrh ke hře Vratislava Effenbergera
„Nekamenujte proroky“, vzniklý o rok později
(1953) jako unikátní spolupráce Josefa Istlera
s jeho ženou, malířkou Gerdou Istlerovou, je stejně
delikátně výtvarně provedeným dílem, jež jedinečným způsobem propojuje autory okruhu pěti
Objektů.
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ISTLER JOSEF (1919–2000)
& GERDA ISTLEROVÁ

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Scénický návrh ke hře
Vratislava Effenbergera
„Nekamenujte proroky“

VYSTAVENO
Josef Istler, Museum Kampa, 8. 10. 2016 – 15. 1.
2017

(1918)

1952
tempera, papír
30 × 44 cm
sign. neznačeno

PROVENIENCE
významná sbírka českého moderního umění

REPRODUKOVÁNO
Ineditní sborník Objekt 1, 1953
Karel Hynek, S vyloučením veřejnosti, Torst,
Praha, 1998, nestr. obraz. příloha

28 000 Kč
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ISTLER JOSEF (1919–2000)
Scénický návrh k paralelní
dramatické interpretaci:
Karel Hynek, Žer nehty
stranou; Vratislav
Effenberger, U jezera slz
(scéna 1)
1952
tempera, papír
28,5 × 39 cm
sign. PN Istler 52
38 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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PROVENIENCE
významná sbírka českého moderního umění
VYSTAVENO
Český surrealismus 1929–1953, GHMP, Městská
knihovna, 1996, č. kat. 154
Josef Istler, Museum Kampa, 8. 10. 2016 – 15. 1.
2017
REPRODUKOVÁNO
Český surrealismus 1929–1953, GHMP
a Argo, Praha, 1996, s. 404 (omylem přiřazeno
k Effenbergerově hře Nekamenujte proroky)
Karel Hynek, S vyloučením veřejnosti, Torst,
Praha, 1998, obraz. příloha
Josef Istler v soukromých sbírkách, Galerie
Vltavín, Praha, 2016, s. 107
UVEDENO
Karel Teige 1900–1951, GHMP, 1994, s. 166
Karel Hynek, S vyloučením veřejnosti, Torst,
Praha, 1998, s. 606
Dějiny českého výtvarného umění V, Academia,
Praha, 2005, s. 396
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ISTLER JOSEF (1919–2000)
Scénický návrh k paralelní
dramatické interpretaci:
Karel Hynek, Žer nehty
stranou; Vratislav
Effenberger, U jezera slz
(scéna 2)
1952
tempera, papír
27,5 × 39,5 cm
sign. PD Istler 52
38 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

PROVENIENCE
významná sbírka českého moderního umění
VYSTAVENO
Český surrealismus 1929–1953, GHMP, Městská
knihovna, 1996, č. kat. 154
Josef Istler, Museum Kampa, 8. 10. 2016 – 15. 1.
2017
REPRODUKOVÁNO
Surrealistické východisko (1938–1968), Čs. spiso–
vatel, Praha, 1969, čb. příl. za str. 232
Český surrealismus 1929–1953, GHMP
a Argo, Praha, 1996, s. 404 (omylem přiřazeno
k Effenbergerově hře Nekamenujte proroky)
Karel Hynek, S vyloučením veřejnosti, Torst,
Praha, 1998, obraz. příloha
UVEDENO
Karel Teige 1900–1951, GHMP, 1994, s. 166
Karel Hynek, S vyloučením veřejnosti, Torst,
Praha, 1998, s. 606
Dějiny českého výtvarného umění V, Academia,
Praha, 2005, s. 396
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
Krystal
1960
kombinovaná technika, lavírovaná tuš, uhel, papír
32,5 × 50 cm
sign. LD J. Šíma 60
280 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PROVENIENCE
Galerie de Navarre, Paříž, Francie; Galerie Di Meo,
Paříž, Francie
soukromá sbírka
Versailles Encheres, Abstract and Contemporary
Art, Versailles, Francie, 8. 7. 2018, pol. 60
Drouot-Richelieu, Post War & Art Contemporain,
Digard Auction, Paříž, Francie, 20. 10. 2019, pol. 85
soukromá sbírka
VYSTAVENO A REPRODUKOVÁNO
„SIMA, lavis d’encre“, Galerie de Navarre,
Galerie di Meo, Paříž, Francie, 8. 4. – 9. 5. 1992,
reprodukováno v katalogu pod č. 17, s. 43
„Franklin Chow & l’encre de Chine“, Galerie Thessa
Herold, Art Paris Art Fair, Paříž, Francie, 2014,
reprodukováno v katalogu pod č. 15

Dílo nové
smyslové poetiky
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Posuzované dílo „Krystal“ je autentickou, kvalitní
a výtvarně uhrančivou kresebnou prací Josefa
Šímy, jedné z největších postav, jež pro historii
ustálily podobu našeho moderního umění, autora,
který propojil českou a francouzskou avantgardu
a jehož tvorba se vyznačuje neobyčejně osobitou poetikou imaginativního charakteru. Všechny
významné etapy a složky jeho díla přitom doprovázelo médium kresby, počínaje ranými studiemi
přes ilustrace, skizzy, volné kresby, návrhy vitráží
až po poslední práce, kde světlo zcela pohltilo
čáru a tvar. Šímovy kresby ukazují nadčasovou
platnost jeho tvorby. Vynikají neuvěřitelnou jemností a výrazovou silou zároveň. Ty nejlepší vypovídají o tajemství světa a lidské existence se stejnou intenzitou jako jeho obrazy.
V roce 1960 realizoval Josef Šíma pozoruhodný
soubor monochromních děl na papíře, v nichž
pracoval kombinovanou technikou lavírované
tuše a uhlokresby. Některá díla tohoto výtvarnou
technikou sjednoceného, ale motivicky poměrně
různorodého cyklu, vystavily roku 1992 pařížské
galerie De Navarre a Di Meo. Patří mezi ně i posuzované dílo „Krystal“.
Zatímco Šímova pozdní tvorba je na jedné straně
oslavou duchovní světelné krajiny, v jiných dílech
jako by malíř sestoupil do hlubších, temnějších
vrstev země, do nichž jen tlumeně pronikají
paprsky či jakési ozvěny světla. Technika rozmývání černé tuše na mokrém podkladu, kombinovaná s graficky výraznou kresbou uhlem, přímo
nabízela zraku nové smyslové roviny vyjadřující
různé zkušenosti.
V posuzovaném díle „Krystal“ proniká autorův
pohled do samého nitra hmoty, aby v ní odkryl
složení struktury. Země zabstraktněla do plošného rozvržení a proměnila se v říši krystalických
plánů. Linie vyznačují směry sil a nadřazených
zákonů nad živelným seskupováním. Posuzovaná
kresba je mimořádně jímavou krajinou nevědomí,
v níž dřímají jakési zárodky hmotného světa, střežené tlumeně vyzařujícím světlem.
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ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
Západ slunce na moři
1964
kombinovaná technika, pigmenty, papír
45 × 56 cm
sign. LD Jan Zrzavý, PD 1964
350 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
Posuzované dílo „Západ slunce na moři“ je autentickou, koloristicky a motivicky doslova zálibně
podanou prací Jana Zrzavého, autora nadnárodního
významu, k jehož dílu si diváci nacházejí cestu již
několik generací. Jan Zrzavý se v sedmnácti letech
odvrátil od impresionismu a „Údolím smutku“ a dalšími obrazy, které následovaly, nalezl nezaměnitelný
umělecký výraz, své fascinující niterné, imaginativní
a snové umění plné poezie a citového náboje. Bylo
to přitom právě médium kresby, které nejcitlivěji
zachycovalo malířův tvůrčí proces a často s mnohaletým předstihem předznamenávalo pozdější
obrazové kompozice. Paralelně k výčtu stěžejních
obrazů lze sestavit přehled klíčových prací na papíře. V pozdním období se malíř stále častěji uchyloval k pastelu či kombinovaným technikám, neboť
byl zklamán z barevných změn, které za léta prodělaly některé jeho olejomalby. Dobře fixovanou práci
na papíře považoval nejen za koloristicky výraznější, ale také za materiálově stabilnější.
Dílo Jana Zrzavého se začalo rodit v období
doznívající secese a symbolismu, v době, kdy se
české umění střetlo s vlivy expresionismu, fauvismu a později kubismu. Přesto, že se autor nechal
ve svém vývoji ovlivnit těmito směry, dovedl si
po celý život zachovat svůj osobitý výraz, typický
transformací viděné skutečnosti do sféry poetického snu. V první polovině dvacátých let představoval spolu s Rudolfem Kremličkou neoklasicistní
křídlo skupiny Tvrdošíjní. Svou výtvarnou touhou
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po klidu, harmonii a důrazem na krásu se vymykali běžně chápanému modernismu a avantgardě.
Zrzavého postoj zřetelně vystihl Josef Čapek
již roku 1918: „…Zrzavého umění jde zcela svou cestou vedle nového vývoje nebo mimo něj.“ Dílo Jana
Zrzavého je jedním z nejoriginálnějších příspěvků
evropského moderního umění dvacátého století.
Kromě francouzské Bretaně objevil Jan Zrzavý
bohaté zdroje inspirace v Itálii, vlasti Fra Angelica,
Giotta a Leonarda da Vinciho, která mu od mládí
byla zemí zaslíbenou. Od roku 1928 nejraději pobýval v Benátkách, jež daly výraz jeho poetickým
vidinám Dóžecího paláce, Piazetty, baziliky San
Marco, Palladiových chrámů i mlčenlivých zákoutí
nad kanály. Výrazné objemy, dříve charakterizující
jeho tvorbu, přešly v plošnou provázanost duhových barev s lineárním řádem. Benátky se také
staly důležitou inspirací autorova pozdního díla.
Do města na laguně zajížděl častěji od roku 1961.
Jeho italským hostitelem byl Lionel Puppi, z jehož
majetku posuzovaná práce pochází.
„Západ slunce na moři“ je naprosto přesvědčivým,
okouzlujícím Zrzavého pozdním dílem, které charakterizují nové rysy malířova výtvarného názoru,
vyhraňující se na přelomu padesátých a šedesátých let. Autor opouští malbu, v níž pojítkem barevných pigmentů je olej, ve prospěch pastelů a kombinovaných technik na papíře. Kromě stálosti (olej
tmavne) vyhovovala Zrzavému možnost rychlejší
práce a také větší zářivost barev.
Posuzované dílo je krásným dokladem, jak konkrétní architektonické motivy ustupují do pozadí a hlavním námětem se stává světlo – světlo nadsmyslové,
duchovní, jehož účinkem nejsou světla a stíny,
ale barevná nádhera prostupující celou obrazovou
plochou. Jejím zdrojem je slunce umístěné kompozičně dle proporcí zlatého řezu. Cíl, který tu autor
sleduje, odpovídá moudrosti stáří. Známé a vžité
se tu geniálně střetává s novým; loďky upomínající
na bárky z Bretaně se zde pohupují v nekonečnosti prostoru, doslova neoimpresivně prozářeného
barvou v proudech světelných těles zrcadlících
se na hladině. Jde o zduchovnění malby, o pokoru
a touhu vystihnout veškeré okouzlení životem.
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SUTNAR LADISLAV
(1897–1976)

Venuše (bílá)

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1963
olej, plátno
109 × 70 cm
sign. PD Ladislav Sutnar 1963

PROVENIENCE
SOGA Bratislava, 135. letná aukcia výtvarných diel
a starožitností, 13. 6. 2017, pol. 210

480 000 Kč
Posuzovaný obraz „Venuše (bílá)“ je originálním,
reprezentativním, v duchu autorova „Joy-art“ vitalisticky laděným a současně lehce provokativním
dílem Ladislava Sutnara, světoznámé veličiny
v oblasti funkcionalistického designu a moderní
užité tvorby a nadto jedné z nejvýznamnějších
postav české meziválečné avantgardy. Svým všestranným talentem se začlenil do komunity moderních evropských designérů a architektů, kteří usilovali o co nejvyšší kvalitu prostředí každodenního
života. Je obtížné najít oblast výtvarné tvorby,
ve které by nedosáhl úspěchu a jíž by zároveň
neotevřel nové obzory. Inspirován Bauhausem,
modernizoval design užitkových předmětů a publikací, hraček a loutek, zasáhl do architektury,
výstavnictví, odborného školství a zásadním způsobem ovlivnil životní styl středních vrstev předválečného Československa.
Moderní tvarové principy ověřoval také ve své
volné tvorbě, a to již ve dvacátých letech,
kdy patřil ke slibným malířům Umělecké besedy.
Profiloval se industriálními městskými krajinami,
k jeho výtvarnému stylu patřil nezvykle výrazný,
kontrastní kolorit. K malbě se vrátil ve Spojených
státech v padesátých letech, kdy navázal na téma
městské krajiny – tentokrát americké metropole.
V dalších obrazech experimentoval s geometrickými znaky v prostoru. Koláže ženských aktů
z barevných papírů, vytvářené od roku 1960, byly
již skutečným předznamenáním jeho maleb realizovaných od přelomu let 1963–1964 až do konce
života s výhradním tématem současné, emancipo102 | 1. ART CONSULTING

vané ženy, viděné jako moderní Venuše, ztělesnění
smyslnosti, krásy a lásky. Malířství představovalo
syntézu Sutnarovy celoživotní umělecké zkušenosti.
Posuzované dílo je Sutnarovou typickou, sběratelsky cennou prací patřící k cyklu obrazů „Venuší“,
který vznikal po roce 1962 a do něhož autor vtělil
své představy o idolu věčného ženství, svůdného
půvabu a erotické přitažlivosti. Zatímco většina
jeho Venuší hýří kontrastními barvami, posuzovaný
obraz je naopak velmi koloristicky delikátní a vlastní akt se v něm rafinovaně „skrývá“. Ženské tvary
a pozadí do sebe geniálně zapadají – zde se hlásí
ke slovu autorova schopnost mistrného designu –
a tvoří kompaktní, dokonalý obrazový celek. Svůj
styl označil sám autor za „Joy-art“ – formuloval tak
program umění radosti, vtipně reagující na dobový Pop-art. Zatímco však pop-artisté kritizovali
komerční kulturu, Sutnar ji využil ke zvýraznění
civilizační utopie, které jako představitel meziválečné avantgardy věřil.
Mimořádná atraktivita Sutnarových „Venuší“ spočívá v tom, že tyto obrazy brilantně ztělesňují
průsečík dvou základních tendencí života dvacátého století. Na jedné straně to je úsilí o dokonale
funkční tvar, vnímaný jako základ moderní kultury.
Na straně druhé posunutí ideálu ženského těla
do roviny sexuálního, masově působivého idolu.
Posuzované dílo tak stvrzuje průkopnickou roli
Ladislava Sutnara, schopného překlenout rozpory
mezi „klasikou“ a populární kulturou moderní doby.
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KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
Bez názvu
roláž, karton
74 × 21 cm
sign. na rubu razítko pozůstalosti autora
65 000 Kč

Mistr vizuální
poetiky

Jiří Kolář je osobností, s níž se pojí nejen svět výtvarníka, ale i literáta, překladatele a mecenáše. Umělec začal
na svých básních a drobných kolážích pracovat již ve
třicátých letech. Jeho břitký humor, kritičnost a provokativnost, jej v padesátých letech vedla nejen k zákazu
publikovat, ale i k několikaměsíčnímu trestu vězení.
V průběhu let šedesátých Kolář tvořil více na poli
výtvarném. Nosným médiem se mu stala technika koláže, do níž zapojil i svou hravost a experimentální přístup
z předchozí literární etapy. Na poli výtvarném autor
zanechal desítky rozmanitých technik – od roláže, proláže po muchláž či antikoláž.
Po podepsání Charty 77 byl Kolář nucen emigrovat.
Nicméně roku 1999 se do Čech vrátil. Tři roky na to,
roku 2002 v Praze zemřel.
Jiří Kolář se zapsal jako významná osobnost uměleckého poválečného světa. Jeho hravé a rozmanité dílo,
stojící na pomezí obrazu a poezie, se těší velké oblibě,
jak v domácím českém, tak i zahraničním prostředí.
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JOHN JIŘÍ (1923–1972)
Komínek
1958
olej, plátno
52 × 38 cm
sign. nezjištěna
na rubu štítek s podpisem PhDr. Jaromíra
Zeminy, kurátora výstavy v Mánesu, 2004, štítek
s potvrzením pravosti manželkou autora Adrienou
Šimotovou-Johnovou, štítek výstavy Galerie
umění Karlovy Vary, 2016

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
VYSTAVENO
Retrospektivní výstava díla Jiřího Johna, Nadace
český fond umění, Výstavní síň Mánes, Praha, 8. 6.
– 18. 7. 2004
Jiří John – malba, grafika, kresba, Galerie umění
Karlovy Vary, 4. 2. – 27. 3. 2016

210 000 Kč

Posuzovaný obraz „Komínek“ je autentickým,
typicky jemně konstruktivně laděným a koloristicky noblesním dílem Jiřího Johna, významného
malíře a grafika, člena skupiny UB 12, čelného
představitele umělecké generace, která vstoupila
na scénu po druhé světové válce a byla jednou
z hybných sil obrodného procesu, který začal
na sklonku padesátých let a vyvrcholil pražským
jarem 1968. Nemálo sil tak museli její příslušníci
obětovat věcem odvádějícím je od vlastních tvůrčích problémů, po léta žili bez možnosti větší kulturní výměny se Západem. Nakonec však někteří
na mezinárodní jeviště přece jen pronikli a vynikli
tam. Je zajímavé, že poměrně výrazné úspěchy
měl za hranicemi právě John, jehož Jaromír
Zemina označil za jednoho z umělců „nejtišších“
a „nejméně ctižádostivých“. Také Jiří Šetlík vzpomínal na ateliér, kde schly právě vytištěné suché
jehly a na stojanu i kolem stěn stály všude obrazy – a „nade vším vládl skrývaný, laskavý úsměv
málomluvného umělce“.
Jiří John byl solitérem, který nacházel sobě
spřízněné tvůrce spíše ve výtvarnících starších.
Z našich autorů to byli především Josef Šíma
a Václav Boštík, z cizích malířů Giorgio Morandi
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a Max Ernst. S prvními dvěma jmenovanými
ho spojoval především cit pro „metafyziku hmoty“,
zatímco s druhými dvěma zvláštní pochopení „historie přírody“. Svým básnivým přístupem k vidění
světa, přetavujícím konkrétní smyslové zážitky
i úvahy o přírodě a člověku do podob lyricky laděných forem a barev, rozvinul Jiří John geniálně
poetickou linii českého umění.
Po obrazech zátiší a městské a venkovské krajiny,
jež se vyznačovaly plošností a střídmou barevnou škálou, se John před polovinou šedesátých
let obrací k přírodní tematice: soustředí se na
mikro-děje v přírodě, zobrazuje krystaly, horniny,
hledá výtvarný řád v krajině. Jiří John byl velkým
malířem, i když jeho plátna nehýří barvami, dominuje v nich kresebný prvek, typické je šrafování,
výrazná linie a kontura tvarů. „Pro Johnovu tvůrčí
zralost bylo příznačné, že docházelo ikonograficky i metodou zobrazení k přirozeným prostupům
malby a grafiky. (…) Umně vyvažoval lineární
a koloristické prostředky svého výtvarného projevu v podobném poměru, jako dovedl své subjektivní účastenství smyslů a úvah včlenit do objektivizující interpretace zobrazovaných motivů.“
(J. Šetlík)
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KAFKA ČESTMÍR

KAFKA ČESTMÍR

Bez názvu

Florencie

1962
olej, plátno
19,5 × 51 cm
sign. PD Č. Kafka 62

1960
kombinovaná technika, akvarel, křídy, pastel,
karton
43,5 × 62 cm
sign. PD pod dedikací 15. 9. 60 Čestmír

(1922–1988)

(1922–1988)

45 000 Kč
45 000 Kč
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Počátky tvorby Čestmíra Kafky, jsou spjaty
se Školou umění ve Zlíně, ovšem v atmosféře
války, a s totálním nasazením. Vůdčí osobností
školy byl sochař Vincenc Makovský, jehož tvorba se rozvíjela v blízkosti surrealismu v poloze,
která byla blízká i Kafkovi – uvolněná snová imaginace tu byla propojena s fragmenty skutečnosti.
V šedesátých letech podniká Čestmír Kafka studijní cesty do Polska a Itálie, později i do Ruska
a Japonska. Jeho výtvarné snahy tehdy vedou
od kubistického pojetí malby ke strukturální abstrakci. V dílech z tohoto období jsou hutné nánosy barvy s příměsí dalších materiálů nanášeny
do geometrizovaných ploch a obrazců.

Z této doby, počátku šedesátých let, jsou také
dvě, zde nabízená, Kafkova díla. V těchto pracích
vidíme umělcovy náznaky zvláštních architektur
a geometrických tvarů. Tyto fragmenty umělcem
viděného světa lze vnímat jako polohu blízkou
Kafkovu deníku, který si na svých cestách vedl.
Zde představené práce jsou tedy jakýmsi komentářem i konceptem v jednom.
Tvorba Čestmíra Kafky z období šedesátých let,
je osobitým způsobem blízká i tvorbě italských
umělců hnutí arte povera.

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 109

36

KRATINA RADOSLAV
(1928–1999)

Textmapa
1966
kombinovaná technika, asambláž, písmena, malba,
sololit
42,5 × 30,5 cm
sign. na rubu R. Kratina 66
120 000 Kč

Reliefní struktury
na principech řádu

Dílo sochaře a grafika Radoslava Kratiny
(1928–1999) patří ke klíčovým jevům poválečného, racionálně orientovaného umění, které se
v Československu prosazovalo v průběhu šedesátých let zejména v souvislosti se vznikem skupiny
Křižovatka (1963), výstavou Nová citlivost (1968)
a založením mezinárodně působícího Klubu konkretistů (1967).
Představitelé tzv. neo-konstruktivistické tendence, navazovali na odkazy meziválečné avantgardy,
především na odkaz německého Bauhausu nebo
holandského hnutí De Stijl, ale i směrů pozdějších jako byly například německá skupina ZERO,
anebo italská skupina GRAV. Ruku v ruce s novým
přístupem ke světu a jeho pozitivnímu programu
v oblasti výzkumu, techniky a vědy rozvíjeli neo-konstruktivisticky zaměření umělci možnosti
minimalismu, kinetismu a geometrie. Vedeni vnitřní snahou po objektivizaci procesu tvorby.
Od roku 1963 vznikaly v Kratinově ateliéru materiálové struktury, které na rozdíl od tehdy aktuálního informelu nevyvěraly z existencionálních
dramat, ale vyplývaly ze zájmu o uplatnění principu řádu, danosti a proměny, záměru a náhody,
ze zaujetí možnostmi zvolené metody, kterou lze
svobodně naplňovat. Tyto rané struktury vznikaly
kapáním barvy či vkapáváním ředidla do barevné
plochy, nebo naopak fixováním materiálů na podkladovou desku. Příkladem jsou jemné reliéfy
z těstovinových písmenek utvářejících struktury
od amorfních shluků až po systémové rastry pravidelných polí či řad.
Nabízená materiálová struktura patří do raných let
tvorby Radoslava Kratiny. Jedná se o jednu z mála
dochovaných struktur, které se nacházejí mimo
státní sbírky.
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KUBÍČEK JAN (1927–2013)
Struktura s písmeny
1963
koláž, barvy, lak, zpevněná lepenka
84,5 × 59,5 cm
sign. na rubu Jan Kubíček 1963
na rubu název díla autorem

Vzácná ukázka rané
existenciální a civilistní
poetiky

130 000 Kč

Jan Kubíček se již od počátku šedesátých let
jasně řadil k evropské experimentální umělecké
linii, která postupně směřovala ke geometrické
abstrakci.
Svébytný rukopis se u Kubíčka začíná projevovat
na přelomu padesátých a šedesátých let, v době
převládajícího informelu. Umělec tehdy vytváří
nefigurativní struktury pomocí barevných laků
na lepenkovém či kovovém podkladu. Stékáním
laku a mechanickou manipulací s podkladem
či haptickým vrstvením barvy autor vytvořil osobité, abstraktní kompozice. Souběžně se v této
době Kubíček zabýval i tvorbou asambláží a koláží, kdy do svých děl zapojoval útržky plakátů
či knižních stránek. Text a posléze jednotlivý
znak – ‚písmeno‘ začal hrát v tvorbě Jana Kubíčka
významnou roli.
Zde nabízené dílo „Struktura s písmeny“ je vynikajícím dokladem a do velké míry mezníkem
Kubíčkova výtvarného směřovaní. Jedná se bezesporu o jednu z mála prací tohoto typu, jenž je
dochována ve vynikajícím stavu.
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OVČÁČEK EDUARD (1933)
E 217
1968
polychromovaný dřevěný reliéf
80 × 80 cm
sign. na rubu Eduard Ovčáček 1968
380 000 Kč
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REPRODUKOVÁNO
Eduard Ovčáček na Ostravsku, Galerie výtvarného
umění v Ostravě, 2001, č. 35

39

DOKOUPIL JIŘÍ
GEORG (1954)
Leche
1989–1990
kombinovaná technika, propalování, barvy, ruční
karton, autorská adjustace
104 × 74 cm
sign. PD monogram D. 89

VYSTAVENO
Chisel Gallery, Janov, Itálie, Katia s. r. l. Janov, Itálie

85 000 Kč
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VOŽNIAK JAROSLAV
(1933–2005)

Deska s kartami
1987–1988
asambláž, koláž, dřevěná deska
45 × 58 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 1987-8
40 000 Kč
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VYSTAVENO
Česká koláž, NG Praha 1997, Litoměřice,
Řím + Baberini – Itálie
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VOŽNIAK JAROSLAV
(1933–2005)

Bez názvu
1996
asambláž, deska
90 × 100 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 1996

VYSTAVENO
Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Pocta
divnosti, 1999–2000

na rubu štítek výstavy
75 000 Kč
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KOVANDA JIŘÍ (1953)
Bez názvu
1986
kombinovaná technika, asambláž, dřevo, plátno
136 × 108 cm
sign. na rubu J. Kovanda, 1986
950 000 Kč
PROVENIENCE
významná sbírka moderního umění, Praha

REPRODUKOVÁNO
Jiří Kovanda, Katalog díla, FUaD Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Galerie
Klatovy/Klenová, 2010, str. 61, č. 134

K výtvarnému umění se konceptuální umělec
a autodidakt Jiří Kovanda poprvé dostává již
v patnácti letech. Pro jeho tvorbu jsou charakteristické performance, akce, instalace a díla,
kde je více kladen důraz na obsah nežli formu.
Sám se kdysi označil ironicky za „nedělního malíře“, jeho díla ale prakticky nejsou čistě malířská,
kombinuje více médií a nejčastěji pracuje v kombinaci obraz & koláž. Zajímá se o všední náměty,
pocity, vztahy a předměty, kterým dává pomocí
jemné manipulace nový rozměr.
Kovandovy rané akce a instalace byly zprvu přijímány jako politické umění (tak jako všechno,
co v normalizačním prostředí vyčnívalo z onoho
„normálu“). V současné době byl však názor na ně
korigován a byly posunuty blíže do oblasti individuální a sociální zkušenosti a minimalistického
gesta.

Výrazný koncept
„nedělního malíře“

Mezinárodní proslulost Kovandovi získaly zvláště
jeho akce a intervence ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, které se staly nepostradatelnou součástí zásadních výstav a publikací
mapujících a začleňujících umění bývalého
východního bloku zpět do evropského a světového kontextu. Tate Modern (performance „Líbání
přes sklo“); Documenta 12 v Kasselu.
Nabízená práce z roku 1986 je Kovandovým stěžejním, předrevolučním dílem, jenž stojí na pomezí
konceptu a výtvarného umění. Kovanda v něm
jasně navazuje na svoji konceptuální formu vnímání reality, kdy ready-made přesouvá do nových
souvislostí a kontextů.
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KOLÍBAL STANISLAV
(1926)

Dřevěný model
1998
dřevěný objekt
64 × 35 × 16 cm
sign. ze strany Kolíbal 98
230 000 Kč

„Jen žádná náhoda. Mohlo
by se zdát, že všechno
domýšlím předem.
Sleduji myšlenku, která
je předem, a pozoruji
náhodu, která je teď.
Náhoda koriguje myšlenku
a myšlenka koriguje
náhodu. (…) Sleduji
výsledek, který vypadá
jako samozřejmost.
Samozřejmost však
neznamená snadnost –
nýbrž to, že to nemůže
být jinak. To je mírou
správnosti a znakem
ukončení.“
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Tvorbu Stanislava Kolíbala téměř od počátku
provází zájem o geometrické řešení hmoty a prostoru.
Pro pochopení vzniku a výpovědi konkrétně
zde uvedené práce „Dřevěný model (1998)“
z umělcovy série „Stavby“ je třeba zmínit rok
1988, kdy Kolíbal získal – od přední německé
organizace pro mezinárodní akademickou spolupráci (DAAD) – pozvání k jednoročnímu pobytu
v Západním Berlíně.
Během tohoto období se umělci rozprostřel
zcela nový svět. Svět za železnou oponou. Plný
svobody, ale zároveň i chaosu. Z této naprosto
zásadní zkušenosti, začala postupně vznikat ona
Kolíbalova série „Stavby“. Jedná se o mnohdy
velmi rozměrné konstrukce ze dřeva (v pozdější umělcově fázi ze železa). Těmito díly Kolíbal
zaznamenal onen balanc. Touhu po struktuře
a řádu, naproti níž stojí chaos.

Umělecký kritik Tomáš Pospiszyl, hovoří
o Kolíbalovi jako o tvůrci „emocionální geometrie“. Podobně tak smýšlí i Ivona Raimanová, která
uvádí: „(…) Autorova tvorba není výrazově chladná.
Nýbrž je založena na vnímání komplementarity
protichůdných hodnot, jako je stabilita a labilita,
řád a chaos, trvání a pomíjení, vznik a zánik.“
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SMETANA JAN (1918–1998)
Teatrum mundi
1988
olej, plátno
100 × 73 cm
sign. LD Smetana 88, na rubu 2× Jan Smetana /
1988

Nové impulsy
abstrakce

na rubu popis díla autorem
65 000 Kč

Zde představené plátno „Teatrum mundi“ pochází
z ateliéru významného českého umělce 20. století,
Jana Smetany. Člena Skupiny 42, Umělecké
besedy a Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
Roku 1968, u příležitosti svých padesátin, byl
Smetana jmenován Zasloužilým českým umělcem
a profesorem Akademie výtvarných umění
v Praze.
V jeho tvorbě hrálo již od samého počátku velkou
roli město a jeho prostor. Inspirovala jej především
Praha, kde žil a Paříž, kde se roku 1937 osobně
setkal s velikány Georgem Braquem a Albertem
Giacomettim.
Smetanovo dílo prošlo v průběhu let mnoha
proměnami. Ať se již jednalo o námět
(města, zahrady, plynové lampy, jarní déšť);
nebo o proměny formálního rázu (zacházení
s barvou; linií apod.). Nicméně nosným a zřejmě
i věčným inspiračním zdrojem mu byla klasická
vážná hudba a literatura. Jan Smetana byl velký
malíř, ale rovněž velký intelektuál. Proto
i název zde uvedeného plátna „Teatrum mundi“
(neboli Velké divadlo světa), může odkazovat
na Smetanovu znalost onoho metaforického,
myšlenkového konceptu,
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který se v literatuře a myšlení objevil již v době
Platóna. Byl zpracováván Shakespearem,
ale i barokní kulturou, například hrou „El gran
teatro del mundo,“ (1655) od španělského
dramatika Pedra Calderóna de la Barcy.
Uvedené plátno je vynikajícím příkladem
Smetanovy vyzrálé tvorby. Naplňuje se v něm řád,
zároveň dynamika posílená jasnou barevností.
Dílo vzniklo v období osmdesátých let, kdy se
Smetana opět vrací ke kresbě, ona kresebnost
zůstává do velké míry patrná i v jeho malbě.
Již od šedesátých let přetrvává i zde Smetanův
zájem o přísnou konturu tvaru. Své geometrie
a polymorfní tvary obtéká tmavou barvou. Dílo tak
získává nejen dynamiku, ale i stabilitu, ukotvení
a zároveň plasticitu.
Tvorba Jana Smetany osciluje mezi dvěma
zdánlivými protipóly: na jedné straně je zakotvena
v pevné konstrukci tvaru, v chladně budované
struktuře formy, a na straně druhé uniká a ztrácí
se v makrokosmu.
Dílo „Teatrum mundi“ 1988 je autorovou originální
a autentickou prací, jenž oplývá výjimečnými
uměleckými kvalitami.
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MALICH KAREL (1924)
Vejce
1976
plastika, dráty, barva
48 × 57 × 37 cm
sign. značeno kovovým štítkem: KM76
950 000 Kč

Karel Malich je jedním z nejvýznamnějších umělců českého poválečného období. Jeho široká,
mnohovrstevnatá a vnitřně soustředěná práce
je nosnou osou vývoje soudobého českého
umění, přestože dlouhá léta paradoxně zůstávala
spíše na okraji zájmu veřejnosti.

Levitující
trojrozměrný
ovoid

Závěsným plastikám se Karel Malich začal věnovat již na konci šedesátých let. Jejich trojrozměrnost mu umožňovala lépe zachytit toky proudící
energie, které vnímal jako naprostou součást
svého reálného světa. Jeho drátěné ovoidy pak
byly onou mezní polohou v tvorbě, zajišťující zároveň její vnitřní návaznost s obdobím na přelomu
let padesátých a šedesátých.
Práce s drátem, tvořící těžiště Malichovi tvorby po celá sedmdesátá léta, mu otevřela cestu
k uvolněným a odhmotněným plastikám, působícím jako spontánní prostorové kresby. Drátěné
objekty, většinou jen svazované barevnými nitěmi,
zavěšené i ležící na zemi, nejčastěji odkazovaly
k představě energie krajiny a k přírodním dějům.
Malichovy přístupy se staly základními body
vývoje soudobého českého umění. Jeho díla byla
vystavována na řadě světových výstav a jsou
zastoupena v předních privátních i veřejných
sbírkách.
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SLAVÍK OTAKAR (1931–2010)
Portrét Bohumila Kubišty
1996
akryl, dřevěná deska
101 × 71,5 cm
sign. na rubu Slavík Ot.
220 000 Kč

Výrazný představitel
Nové figurace

Umělecká dráha Otakara Slavíka začala po promoci v roce 1955, kdy nastoupil jako kulisák
do Národního divadla, které se mu posléze stalo
velkou inspirací. Během této doby Slavík udržoval
vřelé přátelství s umělcem Václavem Boštíkem,
se kterým pořádal i několik výstav.
Rok 1967 se stal v životě Otakara Slavíka velice významným. Zřídil si ateliér v Jungmannově
ulici a pod vedením dobrého přítele Jindřicha
Chalupeckého uspořádal svou první samostatnou
výstavu v Galerii Václava Špály, která se tak stala
ukazatelem Slavíkova osobitého projevu a talentu.
Od roku 1968 se Slavík již plně věnoval své umělecké činnosti. V témže roce se zúčastnil přelomové výstavy „Nová citlivost“, kterou uspořádala
skupina Křižovatka.
Do umění vstoupil Otakar Slavík v očích kritiků jako outsider a solitér. Jeho nezařaditelnost
k určitému uměleckému programu byla do jisté
míry odsuzována, avšak na druhou stranu představovala originální Slavíkův projev. Slavík se ve
své tvorbě zabýval převážně figurou s velmi
expresivním pojetím barvy. Jeho rukopis si postupem let vybudoval renomé Nové figurace v rámci
celé české výtvarné scény.
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VÁLOVÁ JITKA (1922–2011)
Bez názvu
1997
olej, plátno
143 × 200 cm
sign. LD J. Válová 97
280 000 Kč

Při zaznění jména Jitka Válová bezděčně vyvstane pojem „Dvojčata – Válovky“, tak se sestrám
Jitce (1922–2011) a Květě (1922–1998) mezi
odbornou veřejností a přáteli říkalo.

„Ve svých obrazech jsme
se vyjadřovaly skoro
vždycky lidskými figurami.
(…) Nešlo nám o nic jiného,
než aby figura sama nesla
všechny emoce a základní
situace, které jsou dané
lidským osudem. Myslím,
že jsme cítily, že je taky
samy prožíváme, a tak
jsme jim daly podobu naší
zkušenosti.“

J. Válová, 2005
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Obě sestry studovaly v letech 1945–1950 pražskou VŠUP v ateliéru profesora Emilla Filly.
V roce 1954 se obě staly členkami skupiny Trasa,
se kterou společně vystavovaly. Obě tvořily ve
svém rodinném kladenském domě a obě vycházely ze stejného tématu – figury, z níž vyzařuje
obratnost a síla. I přesto se svým dílem zřetelně
odlišovaly. Figury Jitky Válové se na rozdíl od její
sestry vyznačují protáhlostí, útlostí. Své postavy
bravurně uvádí do pohybu. V jejím díle je jakási
hudebnost, smysl pro rytmus. Kompozicím dává
naléhavé, osudové sdělení. Její postavy působí
surově a zároveň velmi křehce. Ona křehkost
a jakási liniová delikátnost mohou souviset
se samotnými výtvarnými začátky Jitky Válové,
kdy se v Železném Brodě vyučila rytectvím skla –
což je jemná ale zároveň velmi náročná práce.
Jméno i dílo Jirky Válové, stejně tak i její sestry,
patří k fenoménům české výtvarné generace
druhé poloviny 20. století. Spolu s Adrienou
Šimotovou, Alenou Kučerovou a dalšími umělkyněmi patří k nejvýznamnějším představitelkám
Nové figurace.
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BAUCH JAN (1898–1995)
Praha
1980
olej, plátno
50 × 65 cm
sign. PD Jan Bauch 1980
280 000 Kč
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
Posuzovaný obraz „Praha“ je autentickým,
doslova orchestrálně malířsky rozehraným,
velmi kvalitním dílem Jana Baucha, jednoho
z velikánů evropského expresionismu, jehož
výtvarný projev hraničí až s gestickou malbou
a je čímsi blízký i dnešním postmodernistům.
Jan Bauch byl nestor naší moderní malby
a její neúnavný obnovitel. Jeho obrazy Prahy
vznikly z hlubokého citového vztahu k rodnému městu. Stejně jako motivy biblické, byly
zážitky Prahy trvalou součástí jeho vědomí
(dědictví mládí, otcova řezbářská dílna a společné procházky po staré Praze). Ale teprve
od období druhé světové války vrací se Mistr
na důvěrně známá místa, aby zachytil architektonické dominanty, s nimiž jsou spjaty
dějiny města a celého národa. Jan Bauch
ve svých obrazech objevil malířskou krásu
Prahy, viděl ji jako „zářivý drahokam”
(J. Pečírka), což dokládá i posuzované dílo.
Bauchův postulát „nesmlčet svým světem
na plátně nic, co je na životě brutálního
a nelidského, a zároveň se vší silou držet jeho
mohutnosti a krásy“, otevírá jeho dílo všem
generacím s velkou naléhavostí i dnes.
Posuzovaný obraz vyjadřuje autorův niterný
vztah k naší metropoli a jejímu architektonickému dědictví. Architektura mu byla živým
pomníkem humanismu. Byl přesvědčen,
132 | 1. ART CONSULTING

že v sobě shrnuje všechny ideové proudy
své doby. Miloval především gotiku a baroko,
dva dějinné proudy „vzpoury proti hmotě“,
které výrazně formovaly podobu staré Prahy.
Fascinace dynamickými formami umění
a architektury odpovídala charakteru autorovy osobnosti a jeho tvorby. Tu můžeme
charakterizovat jako jedinečnou syntézu
mimořádných lidských a uměleckých hodnot,
jejichž smyslem bylo zachytit drama člověka,
svár doby a rozpornou dynamiku moderního
světa.
Pohled na Hradčany s Malou Stranou,
Mánesův most a Vltavu zachycený na posuzovaném obraze, vídal autor téměř denně
v letech 1946–1958, kdy působil jako docent
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Úchvatné panorama se mu natolik vrylo
do paměti, že dalo základ celému cyklu pláten
s námětem Prahy, na němž pracoval od poloviny padesátých let. Jak vystihl Jaromír
Pečírka, jeho obrazy Prahy nelze nazývat
„pohledy“. „Pohled je to, co oko vidí, je zrakový
vjem; ale Bauch to, co uviděl, (…) procítil a pak
namaloval. V jeho velké Praze je prožitek; zrak
je mu jen prostředkem a ne cílem.“
V posuzovaném obraze ztvárnil Jan Bauch
Prahu jako město velkých dějů, které si při
práci na plátně připomínal a sám je prožíval.

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 133

49

JÍRA JOSEF (1929–2005)
Jarní maloskalský
1967
olej, plátno
96 × 98 cm
sign. PD J. Jíra 67, na rubu J. Jíra / 1967

REPRODUKOVÁNO
reprodukováno a popsáno ve výstavním katalogu,
1969

na rubu popis díla autorem
390 000 Kč

O díle Josefa Jíry, často přezdívaného jako „maloskalský Chagall“ napsalo mnoho významných
osobností. Profesor Jiří Šetlík, historik umění,
o Jírovi říká:
„Znali jsme se od našich studentských roků.
Docházel jsem na Umprum a na Akademii, na níž
byl již tehdy nepřehlédnutelný. V oné převratné době jsme bláhově, leč s upřímnou vírou
v budoucnost hledali zakotvení ve vládnoucí ideologii. Jíra s ní měl problémy, protože byla „vládnoucí“: již tehdy chtěl zůstat svůj. … Po absolutoriu
studií se záhy prosadil svébytným uměleckým
profilem: malba byla způsobem jeho existence.
Jejím zázemím bylo přiznávané venkovanství,
jež bylo vlastní i řemeslnické rodině, z níž pocházel. Z venkovského úhlu pohledu nahlížel na lidské
dění i přírodu. Odtud pramenil jeho zájem o oblast
krajinářských námětů, které chápal jako scény
děje, do něhož se promítají prožitky lidských
osudů. Tomu vyhovoval Jírovi vlastní expresionistický způsob výrazu, dramatický rukopis, barevné
kontrasty, volnost v pojetí formy. ….“

Obraz byl opakovaně vystavován, mimo jiné např.
v roce 1978 na retrospektivní výstavě Oblastní
galerie výtvarného umění v Olomouci (současné
Muzeum umění Olomouc, které patří k nejvýznamnějším a nejnavštěvovanějším galerijním
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institucím v České republice, jehož výstavní
program i sbírkotvorná činnost patří již dlouhá
desetiletí k tomu nejlepšímu u nás). V Olomouci
v minulosti vystavoval nejen Josef Jíra, ale mnoho
dalších klíčových osobností české i zahraniční
výtvarné scény jako např. vrstevnice Josefa Jíry
a jedna z nejvýznamnějších světových sochařek
20. století Magdalena Abakanowicz na své jediné rozsáhlé retrospektivní výstavě v ČR, která
se svou tvorbou reflektující existenciální otázky
jednotlivce ve společnosti zapsala do dějin světového umění. Proslavila se například sochami
s fragmenty lidských postav, kterým často chybí
hlavy, ale také ruce nebo nohy. Na svých obrazech Josef Jíra paradoxně zvýrazňuje právě často
jen to, co sochám Magdaleny Abakanowicz „schází“. Například již výše zmíněnou nataženou ruku,
nebo jen hlavu se symbolem otevřeného oka.
Vše ovšem vyjadřující totéž, co sochy Magdaleny
Abakanowicz – úzkost a obavy o osud člověka
v moderní době.
Jírovo sugestivní dílo je v posledním desetiletí
výrazně doceňováno. Nabízený obraz je publikován v katalogu k Jírově souborné výstavě
v Olomouci v roce 1978 a má být publikován také
v připravované monografii Josefa Jíry. Novému
majiteli obrazu předáme kontakt na producenta
této monografie.
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LIESLER JOSEF (1912–2005)
Spí a neví
1973–1974
olej, sololit
100 × 70 cm
sign. PN Liesler 73-74, na rubu Josef Liesler
1973-74
na rubu popis díla autorem

„Nemaluji sny, ale realitu,
která je vždycky nějak
propletena s fantazií, tedy
s věcmi vymyšlenými.
Proto jsem fantaskní
realista.“

80 000 Kč

Josef Liesler byl znám jako výrazný český malíř,
grafik, ilustrátor, tvůrce monumentálních obrazů,
autor návrhů plakátů a poštovních známek. Svými
pracemi a rozsáhlou uměleckou pozůstalostí
se zapsal bezpochyby do paměti mnoha sběratelů.
Lieslerova díla jsou do jisté míry pod vlivem
surrealismu, avšak autor sám svou tvorbu nazýval jako „fantaskní realitu“. Jeho obrazy mnohdy
reagovaly na téma doby – například maloval apokalyptické obrazy fantomů, příšer a bestií, které
ohrožují člověka stejně tak jako válka. Nebo dobu
útlaku a nesvobody v době okupace výtvarně
podal pomocí alegorických symbolů a podobenství. Mezi jeho vzory patřili osobnosti jako Dürer,
El Greco, Goya, Daumier, Picasso, Dalí, ad.
Na konci druhé světové války se umělcova tvorba
blížila k vrcholu. Inspirován svými vzpomínkami,
ironií a fantastickými představami, vznikala jeho
nejznámější díla. Ve své práci se Liesler snažil zachytit a propojit jak tradiční pojetí malby,
tak i svobodu moderního umění.
Zde představené dílo „Spí a neví” je nádherným
příkladem Lieslerovy práce, v níž se snoubí duch
Klimtovské zlaté secese, se smyslem pro něžnost
a detail spolu se symbolismem a surrealismem
Fridy Kahlo, která vniká až k tkáni samé.
136 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 137

51

52

ZOUBEK OLBRAM

ZOUBEK OLBRAM

Eva, Adam a Had

Druhý břeh

1990
zlacené kovové plastiky
v. 44,5 cm, 44 cm, 41 cm
sign. zezadu na plintě raznicí O Zoubek

1993
zlacená olověná plastika
v. 81 cm
sign. zezadu na plintě raznicí O Zoubek

přiložený certifikát pravosti Dr. Bregantové

přiložený certifikát pravosti Dr. Bregantové

170 000 Kč

95 000 Kč

(1926–2017)
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(1926–2017)
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SOPKO JIŘÍ (1942)
Hlava v krabičce
1981
akryl, juta
80,5 × 60,5 cm
sign. PD Sopko 81
190 000 Kč
140 | 1. ART CONSULTING

54

SOPKO JIŘÍ (1942)
Mříž
2006
akryl, plátno
65 × 65 cm
sign. na rubu Sopko 2006
220 000 Kč
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GABRIEL MICHAL (1960)
Sedící postava
2006
bronzová plastika
v. 138 cm
sign. dole na noze Gabriel 2006
680 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
Martin Dostál – Michal Gabriel, Kant, 2008,
str. 62–63
Nabízená socha je velmi významným dílem, které
hraje důležitou roli v tvorbě Michala Gabriela
posledních patnácti let. Vystihuje všechna klíčová
filosofická východiska tvorby autora. Prvním je jeho
bytostný figuralismus, jak sám autor v minulosti
zmínil: „Figura pro mě byla vždy prvotní. Mám
pocit, že umělec snad ani nemůže začít jinde
než vyrovnáním se s tímto tématem“.
Již první Gabrielovy práce byly figurální a figura
se stala absolutním základem celého jeho díla.
„Sedící postava“ původně vznikla v roce 2005
v Krkonoších, kde ji autor vyřezal z kmene
smrku. Později tuto dřevěnou sochu zaformoval
a udělal odlitek do žluté polyesterové pryskyřice,
který použil jako model pro tento jediný bronzový
odlitek. Tento počin je druhým charakteristickým
východiskem pro tvorbu Michala Gabriela, který
v rozhovoru s Michalem Dostálem při vydání jedné
z jeho monografií říká: „Mám rád trvalost, ta je pro
mě tím nejpodstatnějším rysem sochařství. Socha
je zprávou v čase. Funguje i bez lidí, na rozdíl
od slova, které, i když je psané, může zmizet.
Socha je nejpřímnější otisk života a pocitů lidí,
přetrvává, je bezprostřední zprávou o okamžiku
jisté doby. Je to samozřejmě podmíněno materiálem, dřevěné sochy se většinou nedochovaly.“
Bronzová „Sedící postava“ měla nahradit původní
dřevěnou sochu, která byla součástí dřevěného
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sousoší vystaveného v roce 2007 a následně také
prodána. Sousoší již ale znovu nebylo nikdy vystaveno a bronzový odlitek se stal součástí významné
sbírky umění. Původní sousoší tvořily dvě postavy
(včetně Sedící postavy) a tři abstraktní sochy, které
všechny využívaly provrtanou strukturu, která je
třetím klíčovým momentem v Gabrielově díle.
Povrchová, případně přímo děrovaná struktura
sochy, kdy jsou strukturou nahrazeny realistické
detaily sochy, má za cíl právě zdůraznit realistické
obrysy postav a pokrýt sochu strukturou, která
se stane projekční plochou pro vlastní divákovy
představy o detailech sochy, udržovat v něm napětí
a spouštět proces jeho vlastní imaginace přinášející
nové a nové asociace k dané soše.
Tento postup se tak stal dalším klíčovým „poznávacím znamením“ Gabrielovy tvorby, který jej průběžně využívá různými způsoby a v různých materiálech. Po sériích autorových ikonických „Zvířat“
či „Hráčů“ skládaných ze skořápek různých druhů
ořechů a vystavovaných po celém světě, se proto
autor rozhodl také pro náročný proces a strukturou z otvorů vyvrtaných do bronzů pokryl také
tuto skulpturu. Bronzový odlitek „Sedící postava“
je vytvořený tak, aby hloubkou otvorů do něj vyvrtaných byla zdůrazněna tloušťka stěny, tak jako
tomu bylo u dřevěné předlohy. Jde o technicky
natolik náročný úkol, že socha vznikla pouze v jednom provedení. Autor se proto rozhodl do budoucna již nadále tento proces nevyužívat, což činí
danou sochu skutečným sběratelským unikátem.
Socha pracuje s motivem protažených rukou,
jako je tomu např. u výše zmíněného cyklu postav
„Hráčů“, kteří byli následně vystavováni na mnoha
výstavách v ČR i v zahraničí (viz. např. mezinárodní sochařské trienále v roce 2012 v belgickém
De Panne, kde bronzové sochy hráčů autor rozmístil na přílivové hranici pobřeží). Na rozdíl od nich
se ale ruce sedících postav proměňují v nohy
židle a „Sedící postava“ se sama tak trochu židlí
stává. Vzniklo také několik variací odlišných „sedících“ postav (některé se staly ozdobou významných veřejných prostor – např. socha „Libuše“
pro prostory Národního divadla).
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ŠIMOTOVÁ ADRIENA
(1926–2014)

Břímě
1986
proškrabávaná kresba, speciální dvouvrstvý papír
273 × 85 cm
sign. UD Adriena Šimotová 86
480 000 Kč
POPSÁNO
v monografii: Adriena Šimotová – Retrospektiva,
MU Olomouc, NG Praha, Galerie Pecka, 2006, str. 307

Zde uvedená práce „Břímě“ z roku 1986 je vynikajícím a ikonickým příkladem tvorby Adrieny Šimotové.
Snad nejvýznamnější česká výtvarnice 20. století.
Umělecky na sebe začala Šimotová upozorňovat hned po škole v padesátých letech. Její práce
se tehdy nesly ve znamení nově se rodícího informelu. V šedesátých letech se jejich ráz ale pozvolna
mění a autorka se více blíží k Nové figuraci. Jejím
hlavním a celoživotním motivem se stává člověk,
respektive jeho nitro, duše, kterou se Šimotová
pokouší ve svých plátnech a grafikách zachytit.
Po smrti manžela (Jiřího Johna v roce 1972) však
malbu opouští a začíná tvořit působivé objekty, frotáže a kresby na perforovaném papíru.
Fascinující na dílech Adrieny Šimotové je jakási
nekonečnost. Jejich výpověď je nesmírně hluboká
a význam jakoby navždy utajený. Člověk na ně může
hledět hodiny, postupně přicházet na jednotlivé vrstvy motivů a domýšlet si významy, ale nikdy nemůže,
díky jejich komplexnosti, dohlédnout až na samotné
dno. Díla Adrieny Šmotové můžeme vnímat jako
obrovkou duchovní šifrou, navždy utajenou a proto
stále živou, aktuální, nadčasovou.
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MIRVALD VLADISLAV
(1921–2003)

Rombergovy křivky
1979
kresba tuší, karton
45 × 33 cm
sign. na rubu Vl. Mirvald
60 000 Kč
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„(…) Dílo Vladislava Mirvalda je jistě výpovědí
o estetických možnostech konstrukce, ale především o iluzívnosti vnímání plochy jako prostoru a paradoxnosti lidské percepce. Mirvaldovy
práce znejišťují naši zkušenost a vedou nás
k diskursu o vnímání samotném. (…) zpochybňující právě to, co považujeme za samozřejmé.“
Jiří Valoch
Vladislav Mirvald prošel za svou tvůrčí cestu
etapou surrealistickou, kubistickou, impresionistickou i realistickou. Po této zkušenosti
se od šedesátých let – v době, kdy se v českém

58

MIRVALD VLADISLAV
(1921–2003)

Rombergovy křivky
stříbrný gelový fix, tužka, lepenka
66,5 × 50 cm
sign. nezjištěna
70 000 Kč

prostředí rozvíjely možnosti informelu – začal
propracovávat k cestě nové citlivosti, která přinášela nové koncepce výtvarného díla. Od roku
1963 se autor ponořil do tématu geometrie
a rýsování. V letech 1966–1967 pak v návaznosti
na to začíná zkoumat kruhové struktury, z nichž
se odvíjejí cylindrické aperspektivy a cylindrická
moiré. Tyto poznatky Mirvalda vedly k vytvoření
cyklu tzv. „Undulačních válců“ (od roku 1979).
Dalším krokem pak bylo užití Rombergovy křivky
jako osy válců. Právě Rombergova metoda vedla
k vytvoření celého cyklu „Rombergových křivek“
do něhož spadá i zde nabízená práce.
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CIGLER VÁCLAV (1929)
Periskop II
optický skleněný hranol, kovový podstavec
v. 115 cm
sign. nezjištěna
přiložený autorský certifikát s potvrzením pravosti
650 000 Kč
Na přelomu padesátých a šedesátých let Cigler
velmi osobitým a originálním způsobem pojal
dobový fenomén nové citlivosti, který vyzdvihoval
nové koncepce výtvarného díla. Umělec, coby
tvůrce, ustupuje do pozadí ve prospěch nových
významů a úlohy díla jako takového. Vztah řádu
a náhody se stal – v českém umění asi poprvé –
tématem tvorby. V dílech Václava Ciglera můžeme
mluvit o nevídaném naplnění této myšlenky.
Autor se prostřednictvím své práce pokouší
vystihnout samotnou čistotu prostoru a vyzdvihnout vzájemný vztah mezi prostorem a člověkem.
Médium skla, světla a vody, které si Cigler pro
svou tvorbu zvolil, mu v této myšlence nemohla
napomoci více.
Právě sklo (konkrétně optické sklo) vyvinuté
původně pro technické a vědecké účely, poskytlo
Ciglerovi zcela nevídané tvarové, barevné a světelné možnosti. Již od konce padesátých let si,
jako jeden z prvních umělců vůbec, uvědomil
nesmírný potenciál této materie.
Václav Cigler patří mezi výjimečné osobnosti uměleckého světa. Jeho dílo bylo vybráno
na významné mezinárodní výstavy, lze jmenovat
například: Corning Museum of Glass v Corningu
v USA (1959); XI. a XII. trienále v Miláně (v letech
1957 a 1960); Expo 58 v Bruselu (1964); Museu
of Contemporary Crafts of the American
Craftmen´s Council v New Yorku), ad.
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KVÍČALA PETR (1960)
No. 27, Bari–Bari, z cyklu
Jen pro Tvé oči
2005
akryl, plátno
200 × 338 cm
sign. PD ze strany Petr Kvíčala 2005, na rubu
monogram PK 2005
na rubu dva štítky výstav
550 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
v autorově monografii: Petr Kvíčala – červenec
1984 až 28. 2. 2006, str. 238–240, nakladatelství
Arbor Vitea, Praha, 2006
VYSTAVENO
autorova retrospektivní výstava „Waves /Vlny“
v brněnské Wannieck Gallery (2008)
v Domě umění v Českých Budějovicích (2006)
„Jen pro tvé oči“ v galerii Ars v Brně (2005)
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„(…) Nevnímám řady dnů
a hodin. Vnímám řady
událostí. (…) potkávání
se s lidmi (…), události
malování. Události,
které znamenají, že se čas
zastaví, ustane. Všechno
ovládne zvláštní směsice
vášně a svátečního
soustředění. A právě
takové události, taková
různá vytržení, mi dávají
pocit opravdového smyslu
a radosti.“
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KUBÍČEK JAN (1927–2013)
Čtvercová kompozice
1974
akryl, plátno
70,5 × 70,5 cm
sign. na rubu Jan Kubíček / 1974
320 000 Kč

Umělec, jenž se zařadil mezi nejvýznamnější představitele české geometrické abstrakce.

Nejzásadnější představitel
geometrické abstrakce

Krátce před sovětskou okupací začal Kubíček
zásadně redukovat své dílo – volil cestu jasnosti
a čistoty. Pracoval pouze se základními geometrickými obrazci (čtverec a kruh). Své obrazy začal
dělit do přísného rastru, zkoumal přitom kontrapozice, ať již tvarů, tak i barev. Ona jednoduchost,
formální čistota jeho práce jej vzrušovala a zároveň děsila.
Zde představené dílo z cyklu „Mřížové elementy“
odráží autorův originální přístup z počátku právě
sedmdesátých let, kdy zkoumal vztah mezi náhodou a přesnou geometrickou linií. Pomocí házení
kostky volil barevné kombinace, které následně
nanášel na plochu plátna. Tento experimentální
přístup, založený na principu náhody, vnesl
do děl Jana Kubíčka náboj suverénní dynamiky
a pohybu.
Princip náhody si Kubíček začal osvojovat především po německé zkušenosti v roce 1968
a posléze na počátku sedmdesátých let, kdy se
setkal s představiteli düsseldorfské skupiny ZERO
(G. Ueckerem, G. K. Pfahlerem) a švýcarským konstruktivistou R. P. Lohsem.
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MALICH KAREL (1924)
Kříž
1985
pastel, karton
75 × 55,5 cm
sign. na rubu K. Malich 1985
na rubu název díla autorem
250 000 Kč
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„Čas a prostor je a není. V tichu soustředění není
ani čas, ani prostor. Při smyslovém vnímání je čas
i prostor. Není, když se dostaneme mimo smyslové vnímání. Potom se ruší čas a prostor je nahrazen zářivým světlem. (…) Umění? To je milost.“
Karel Malich, 1993
Malichovo dílo nemá v dějinách českého
moderního umění srovnání. Je jedinečné
a zároveň osamělé. Jeho inspirace vychází
z přírody a vrcholí v nekonečném kosmu,
kde nachází energii, kterou kresebně či graficky
zaznamenává pomocí siločar a doplňuje o osobní
prožitky světla a barev.

63

MALICH KAREL (1924)
Uviděl jsem to
1991
pastel, karton
100 × 72 cm
sign. na rubu K. Malich 1991
na rubu název díla autorem
260 000 Kč

Autorem zde představeného díla s názvem
„Uviděl jsem to“ (1991) je vizionář nového zobrazování Karel Malich. Umělec, který se svou
tvorbou zapsal jako jeden z nejoriginálnějších
českých výtvarníků 20. století. Na Malichově tvorbě je, vedle mnohého, fascinující rukopisný vývoj
umělce – kdy se od ryze realistického zobrazení,
přes kubo-expresionistické pohledy do krajiny,
dostává až k lyrickému, naprosto mimořádnému
záznamu forem.
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KOKOLIA VLADIMÍR
(1956)

Eva
1998
olej, plátno
240 × 270 cm
sign. na rubu Kokolia 98
na rubu název díla autorem, dílo vytvařeno
na výstavě v Mánesu
1 900 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
Cena Jindřicha Chalupeckého 1990–2000, Praha
2001, str. 32 (vzhůru nohama, špatná datace)
Vladimír Kokolia – retrospektiva, Dům umění –
zima 2004, str. 35, časopis Ateliér, 25–26/17. 12.
1998, str. 11

Mimořádné dílo prvního
laureáta Ceny Jindřicha
Chalupeckého

Zde představené dílo „Eva“ je vynikající, autentickou prací jedné z nejdůležitějších osobností současné, české výtvarné scény – Vladimíra Kokolii.
Plátno, jenž nese jméno umělcovy ženy, bylo
vytvořeno přímo v prostorách pražské výstavní síně Mánes, kde se v podzimních měsících
roku 1998 konala mistrova samostatná výstava
s názvem „Prsa“.
Plátno „Eva“ vypracoval Kokolia přímo na místě,
během pouhých 24 hodin. A nebylo to poprvé,
kdy tvořil v prostorách galerie. Sám uvedl: „(…)
Často maluji věci pro výstavu přímo v galerii,
abych měl pocit, že tam obrazy mají domovské
právo alespoň tím, že na místě fyzicky vznikly. (…)
Mánes si spojuji s celoživotními retrospektivami
zasloužilých tvůrců. (…) Nikdy jsem o instalaci
v Mánesu nesnil a nabídka k výstavě mě zaskočila. Váhal jsem (…).“
Název výstavy nebyl tak prvoplánový, jak by se
mohlo zdát. Vladimír Kokolia je osobitým umělcem, který však v zásadě čerpá svou inspiraci
z předmětného světa. Nicméně tento svět dokáže
nejen ve svých myšlenkách, ale i tvorbě, svébytně
přetavit na filozofické téma.
Pro výstavu „Prsa,“ a tedy i zde uvedeného plátna „Eva,“ se proto Kokolia skutečně inspiroval
ženskými ňadry, respektive trajektorií bradavek
prsu.Avšak toto téma, můžeme říci námět, spojil
se zásadní otázkou široce překračující prsa jako
taková. Dopracoval se k diskurzu mnohem komplikovanějšímu, kterým je společensko-kulturní
otázka „účinné fixace pohledu lidského tvora“.
Jedná se o výjimečně silné dílo, jenž je jak ze
sběratelského, tak i investičního hlediska velmi
atraktivní.

160 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 161

65

GRYGAR MILAN (1926)
Dřívková kresba
2016
kombinovaná technika, akryl, tuš, karton
160 × 140 cm
sign. na rubu Grygar / 16
na rubu razítko výstavy 8 Gallery
530 000 Kč

Umělec – výzkumník
ve vztahu akustického
a vizuálního světa

Milan Grygar je jedním z nejautentičtějších
výtvarníků české výtvarné scény – umělec
a typologický výzkumník, který v relativní uzavřenosti pracoval stranou hlavních proudů,
které v poválečném českém výtvarném umění
vznikaly. Dlouhodobě se zabývá vztahem a vazbami mezi akustickým a vizuálním světem.
V druhé polovině šedesátých let začal realizovat
kresby vytvářené „neuměleckými“ nástroji – dřívky, hřebeny, mechanickými hračkami, které vnesly
do jeho děl náhodný pohyb. Během těchto výtvarných akcí Grygar zároveň na magnetofonový pás
zaznamenával zvuky, které během realizace zněly.
Posledním krokem této série akustických kreseb
byly hmatové kresby vzniklé protrženými otvory
v papíře prsty namočenými v barvě bez zrakové
kontroly – kontrola je pouze haptická a zvuková.
U těchto kreseb je důležitý zároveň fyzický rozměr díla, a ještě více než u předchozích realizací
reálný čas, ve kterém dílo vzniká.
Přestože Grygar obohacuje svou tvorbu o stále
nové ideje, tak některé prostředky používá prakticky po celou svoji tvůrčí dráhu. Patří mezi ně
již zmiňované kresby neuměleckými prostředky,
zejména kresby dřívkem, které v poslední sérii
oproti pracím ze šedesátých let obohatil o použití
podkladové barvy.

dílo zobrazeno v dokumentu ČT „Malíři zvuku: tři generace,
tři přístupy“, 2019
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Podobně jako v „Antifonách“ i zde pracuje
s barevným kontrastem, ovšem ne v radikální
poloze podoby pozitiv – negativ, ale propojuje je
do jedné plochy obrazu. Pozice barevných zásahů
vnáší do díla zdánlivý chaos, nicméně pevnou
strukturu tvoří pravidelná stopa dřívka, vytvářející
celý kruh nebo jeho výseč různé velikosti.
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MERTA JAN (1952)

2005–2006
akryl, plátno
125 × 396 cm
sign. na rubu Jan Merta 2005-06

V jeho kůži (E. T.) IV /
In his skin (E. T.) IV

na rubu název díla autorem
950 000 Kč
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NOVOSAD KAREL
(1944–2008)

Bez názvu
1971
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Novosad
290 000 Kč

Konstruktivistický
program hravé geometrie

Karel Novosad, původem český grafik a malíř, jenž
si během velmi krátkého období vydobyl významné místo na německé výtvarné scéně.
V roce 1968 emigroval z Prahy do Německa,
kde v Hamburku navázal na své předchozí
umělecké vzdělání studiem umění na místní
Hochschule für bildende Künste. Po roce 1974
nastoupil do ateliéru významného představitele
konkrétního umění a op-artu Almira Mavigniera,
jehož školení Novosada utvrdilo v tvůrčím konstruktivistickém programu myšlení.
Ve věku pouhých dvaceti devíti let, tedy roku
1973, byla Novosadovi uspořádána sólová výstava v Leopold-Hoesch-Museum v německém
okresu Düren. Na tuto výstavu bylo vybráno
přibližně padesát děl z umělcova tvůrčího období 1971–1972. Výběr děl právě z těchto let nebyl
náhodný. Novosadovo umělecké období počátku
sedmdesátých let bylo, a stále je, skutečně hodnoceno za autorovo nejlepší. Umělec se v něm
zaměřil na hravou geometrii, kdy jemné precizní
a dokonalé barevné linky na černém monochromatu vytváří dynamické, futuristicky působící
shluky rovinných a prostorových obrazců. Mnohdy
jsou křivky uspořádány do přísně geometrických
struktur, jindy se jedná o naprosté dynamické
výbuchy ostře řezaných neonových křivek.
Kromě Novosadových akrylů je z tohoto období
velmi ceněna i jeho práce na papíře.
Jedná se o mimořádného umělce, jehož význam
prozatím není na domácím poli dostatečně
doceněn.

166 | 1. ART CONSULTING

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 167

68

MERTA JAN (1952)
Uhlí
1995 – 2006
olej, plátno
125 × 195 cm
sign. na rubu Jan Merta 1995-2006, Jan Merta
95-06
na rubu název díla autorem
420 000 Kč
168 | 1. ART CONSULTING

Charakteristické pro malbu Jana Merty je,
že všechna jeho díla mají vlastní, intimní důvod
své existence. Umělcovy obrazy jsou příběhy,
zážitky, portréty lidí, se kterými se setkal, vzpomínkami, reminiscencemi na místa, věci a události
dávno minulé, malířem znovu v jeho mysli zpracované. Jeho malba je specifickým uměleckým
prostředkem sebevyjádření. Od počátku své umělecké dráhy se zabýval otázkami uchopení reality
a možnostmi jejího zobrazení. Jeho dílo osciluje
mezi minulostí, přítomností i nepřítomností, avšak
vždy se silnou vazbou na autorův osobní prožitek.
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HAYEK PAVEL (1959)
Zebry
2007
akryl, plátno
180 × 180 cm
sign. na rubu Hayek 2007
na rubu na blindrámu popis díla autorem
80 000 Kč
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KINTERA KRIŠTOF (1973)
How to fuck with time?
2020
asambláž, funkční hodiny, malba, dřevěná deska
105 × 75 cm
sign. na rubu Krištof Kintera 2020
na rubu název díla autorem
90 000 Kč
VYSTAVENO
The End Of Fun!, Ikon Gallery, Birmingham,
17. 8. – 22. 12. 2020

Krištof Kintera, český sochař narozený v roce 1973
v Praze, navštívil loni Spojené království se svou
doposud největší výstavou. Umělec, jenž je mezinárodně uznávaný za svá sochařská, často kinetická díla plná charakteristické energie a smyslu
pro představivost, v Anglii vůbec poprvé nabídnul
přehled těch nejnovějších, ale i archivních kousků.
Výstava s názvem „The end of fun! – KONEC
LEGRACE!“, se rozprostírala v prostorách celé
galerie IKON, ale také v jejím okolí. Poukazovala
nejen na aktuální problémy životního prostředí, ale také na sociální a společenské problémy
celého světa. Toto téma je Kinterovi vlastní po
celou dobu jeho tvorby a nyní nabývá zcela nové
hloubky.
Kinterova tvorba, protkaná černým smyslem pro
humor, odráží současné dění ve světě. Jeho díla
se vyznačují rovnováhou mezi zdánlivou triviálností a pohromou, přičemž představují pronikavou
a filozofickou kritiku hyperkapitalistických systémů, a to především v souvislosti s obavami ohledně ochrany životního prostředí.
Nabízené dílo patří právě do série děl vystavených na této kultovní výstavě v Birminghamu.
Jako jedno z mála je díky kinematickému interaktivním prvku digitálních hodin s náhodnými časy
skvělou ukázkou filozofie Kintery a jeho přístupu
k narušování pravidel a norem současné společnosti.
Jak sám autor uvedl: „Měli bychom se stydět.
Já se teda stydím.“
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CUCUEL EDWARD
ALFRED (1875–1954)
Zahradní idyla
olej, plátno
116 × 105 cm
sign. PD Cucuel
950 000 Kč

Na principech secese
a francouzského
impresionismu

Zde představené dílo „Zahradní idyla“ je originální
a autentickou prací věhlasného amerického malíře
Edwarda Alfreda Cucuela. Autora žánrových krajin, aktů a portrétů, pro něhož jsou snad nejcharakterističtější obrazy mladých žen s jezerní krajinou zalitou sluncem. Cucuelova paleta oplývala
zářivými barvami, které s oblibou aplikoval v silné
pastě. Z malířových vrcholných děl čiší vitalita
a radost bytí a současně jeho nezpochybnitelný
odkaz na francouzský impresionismus.
Francie sehrála v Cucuelově umělecké kariéře
významnou roli. Již jako sedmnáctiletý, roku 1892,
opustil rodné San Francisko a vyjel do Mekky
umění, Paříže, kde strávil několik let na prestižních univerzitách: Académie Julian, Académie
Colarossi a École des Beaux-Arts – u profesora
Jean-Léona Gérômea – známého francouzského
malíře a sochaře akademismu, romantismu a neoklasicismu.
V roce 1907 poté, co strávil několik let v Berlíně,
přesunul Cucuel svůj ateliér do Mnichova,
kde na něj silně zapůsobili němečtí expresionisté. V Mnichově vstoupil do umělecké skupiny
„Scholle“, kde ho v následujících letech silně ovlivnilo Lea Pultze.
Od roku 1913 strávil Cucuel se svou ženou několik let ve vile u jezera poblíž Mnichova. Z tohoto
období pochází i umělcovy nejslavnější a nejcharakterističtější obrazy, zachycují většinou společensky neformálně oblečené ženy na břehu jezera, na molu, nebo na loďce. Do tohoto výtvarného
Cucuelova období patří i zde nabízené plátno
„Zahradní idyla“.
Cucuelovo dílo bylo zastoupeno na mnoha
významných výstavách, například mnichovská
výstava Secese; EXPO v San Francisku roku 1915;
ad. V roce 1913 se stal Edward Alfred Cucuel členem prestižní Société Nationale des Beaux-Arts
a Salon d’Automne. Jeho díla lze dnes spatřit
ve stálých expozicích nejen v USA ale i Evropě.
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DERAIN ANDRÉ (1880–1954)
Zátiší s ovocem

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

pastel, karton
19 × 25 cm (výřez)
sign. PD A. Derain

PROVENIENCE
Rieunier (S. V. V.), Francie, 27. 3. 2006; Bassenge,
Berlín, Německo, Moderne Kunst Teil I, 27. 5. 2017,
pol. 8042

na rubu štítek aukčního domu Bassenge, Berlín
85 000 Kč

Posuzovaná kresba „Zátiší s ovocem“ je autentickou, výtvarně typickou, svérázně kubizující prací
André Deraina, autora, jehož díla patří mezi skvosty francouzského moderního umění. Malířova
iniciační úloha při hledání nových výtvarných
cest – v podobě fauvismu, kubismu, klasicismu,
i moderních forem realistického výrazu – se dá
srovnávat snad jen s objevitelskou rolí Pabla
Picassa. Je ostatně známo, že Derain byl jedním z nemnoha malířů, kterých si Pablo Picasso
osobně nesmírně vážil. Dokonce prohlásil, že před
Derainovým dílem smeká.

Moderní české umění se vždy obracelo k Francii,
přičemž Derain měl – jako málokterý jiný jeho
slavný současník – velmi intenzivní a bohaté vztahy s řadou českých osobností z kulturní oblasti.
Díky zastoupení na výstavách, zejména SVU
Mánes, a soukromým sběratelům (včetně historiků umění V. Kramáře a V. Nebeského), bylo jeho
dílo u nás dobře známé. Vzpomeňme na ohlas
Derainova monumentálního obrazu „Koupání“
(1908, dnes ve sbírkách Národní galerie v Praze),
který pro výstavu „Les Indépendants“ v SVU
Mánes v Praze roku 1910 pravděpodobně přímo
v autorově ateliéru vybrali dr. Antonín Matějček
a Bohumil Kubišta a na jehož zakoupení čeští
umělci uspořádali finanční sbírku. V poválečné
době souzněl Derainův primitivistický, archaizující
klasicismus krátce s devětsilským programem
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proletářského umění. Derainova potřeba věcnosti,
schopnost uchovávat na plátně celistvost světa
jevů a jeho výtvarný senzualismus byly důležitým
„odrazovým můstkem“ pro různé polohy moderních realismů dvacátých a třicátých let.
Posuzovaná kresba „Zátiší s ovocem“ představuje vzácný doklad Derainovy kubizující, post-fauvistické tvůrčí fáze let 1911–1914, označované
jako „gotické“ či „byzantské“ období. Autorova
potřeba věcnosti byla jedním z faktorů, proč,
ač stanul na prahu kubismu a udržel si souvislost
se zásadními inspiračními zdroji jako byl Cézanne,
nepostoupil dále v radikalizaci nazírání na předmět, ale cílil k „ctnosti novoprimitivismu“, ovlivněn
gotickými a raně renesančními vzory.
Úsilí o zjednodušený tvar přivedlo Deraina k primitivizujícímu pojetí. Italští mistři Quattrocenta
(15. stol.), především Piero della Francesca, ho přitahovali výrazovou prostotou a novým pojetím
obrazového prostoru obohaceného často křehkým, poetickým detailem. Místo složité tvarové
analýzy našel malíř svůj výraz v čisté, prosté
formě dovedené až na samou hranici znaku
a maximální zkratky. Nejtypičtějším obrazem této
fáze je plátno „Sobota“ (1913–1914, Puškinovo
muzeum, Moskva), ojedinělý výraz melancholie
všedního dne, scéna, v níž každodenní běh věcí
dostává jiný smysl a v níž nechybí ani cézannovské zátiší s ovocem.
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TORNQUIST JORRIT
(1938)

OP.427D
1971
akryl, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu Tornquist 1971, na blindrámu
autorské razítko
na rubu popis díla autorem
130 000 Kč

Vědecké principy
barevných struktur

Zde uvedené plátno s názvem „OP.427D“, pochází z ruky rakouského umělce a teoretika Jorrita
Tornquista.
Tornquist se narodil roku 1938 ve Štýrském
Hradci, kde i později vystudoval biologii a architekturu. Od roku 1959 se zaměřil na studium
barevných principů a jejich účinků na lidské vnímání. Položil tím základ celé své, více než čtyřicetileté, umělecké kariéry. Tornquistovo podrobné
studium struktury a barvy jako takové, se vepsalo
nejen do jeho výtvarného, ale i teoretického díla.
Autor pracuje s vědeckým faktem – nastoleným již v 18. století, skotským fyzikem Jamesem
Clerkem Maxwellem – že barva je elektromagnetickou frekvencí. Tuto teorii Tornquist dále rozvíjí
a aplikuje i v oblasti lidské psychiky. Ve své práci,
tak systematicky usiluje o propojení vědy a umění.
V roce 1964 se umělec usadil v Itálii, kde počátkem devadesátých let získal občanství. Roku 1967
podepsal spolu s Richardem Krieschem a Helgou
Philipp manifest „Gruppo Austria“, jehož cílem
bylo směrovat rakouskou kulturu k novému uměleckému jazyku a uvažování.
Od roku 1995 se podílel na zformování sdružení „Color & Surface: Barcelona-Milano-Wien“,
které uplatňuje své chromatické intervence
pro veřejné i soukromé projekty. Tornquist se tak
podílel například na realizaci elektrárny A2A
Termovalorizzatore v italské Brescii.
Jedná se o pozoruhodného umělce, který svým
dílem ovlivnil nejen svět umělecký, ale i vědecký.

178 | 1. ART CONSULTING

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SVĚTOVÉ MALÍŘSKÉ TVORBY | 179

74

BURY POL (1922–2005)
53 boules dans un cube
1997
kinetický objekt, dřevo, elektrický motor
94 × 94 cm
sign. na rubu 1997 Pol Bury
480 000 Kč

Zde představená práce s názvem „53 boules dans
un cube“ z roku 1997, pochází z ateliéru významného belgického umělce Pola Buryho. Jako student Académie des beaux-arts v Monsu, byl Bury
zpočátku své umělecké dráhy silně ovlivněn tvorbou René Magritta a Yvese Tanguyho a surrealistickou skupinou básníků, mezi něž sám patřil.
Důležitým mezníkem v tvorbě Pola Buryho bylo
osobní setkání s dílem Alexandra Caldera v roce
1952. Pohyb Calderových mobilů Buryho naprosto

uchvátil. Na základě této zkušenosti začal sám
již na počátku padesátých let vytvářet pohyblivé sochy a struktury. Tyto rané kinetické práce
byly vystaveny na legendární skupinové výstavě
s názvem „Le Mouvement“ v roce 1955 ve slavné
Galerii Denise René (Paříž). Tato výstava zahrnovala nejslavnější umělce zabývající se fenoménem pohybu, prostoru a času. Kromě děl Pola
Buryho, zde byli zastoupeni Alexander Calder,
Marcel Duchamp, Yaacov Agam, Jesús Rafael
Soto, Jean Tinguely a Victor Vasarely. Výstava
„Le Mouvement“ se stala rozhodující událostí
v historii a vývoji kinetického umění. V roce 1975
představila Denise René ve své galerii v New
Yorku její novou verzi.
Pro Buryho otevřela výstava v Denise René (1955)
novou spolupráci s mezinárodním hnutím ZERO.
Od poloviny padesátých let se začal účastnit
jejich skupinových výstav a úzce spolupracoval
i se samotnými zakladateli Heinzem Mackem
a Otto Pienem.
Od konce padesátých let začal umělec do mnoha
svých soch zahrnovat skryté elektrické motory,
jež aktivují díla a vybízejí jejich prvky, aby se otáčely, nakláněly, posouvaly po ploše, apod. V rozhovoru z roku 1969 sám umělec uvedl: „Ve svém
díle hledám polohu, která existuje mezi pohybem
a klidem.“
V pozdních šedesátých letech začal Bury pracovat s nerezí a ocelí, leštěnou mosazí a mědí.
Pomocí těchto nových materiálů Bury vytváří svá
ikonická veřejná díla - fontány. Propojil tak světelné odrazy a efekty vody a kovu se zrcadlením
okolní architektury a širého nebe
Protějšek Buryho práce můžeme v českém prostředí vidět snad nejlépe v díle Huga Demariniho.
Zde představená práce „53 boules dans un cube“
je vynikajícím příkladem Buryho vrcholné tvorby.
Umělcovo dílo je dnes zastoupeno v množství
soukromých i veřejných institucí po celém světě,
od The Museum of Modern Art (MoMA) v New
Yorku přes Paříž, až po Tate Gallery v Londýně.
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WILDING LUDWIG
(1927–2010)

Stereoskopisches Bild
1979
opticko-kinetický objekt
55 × 55 × 4,5 cm
sign. na rubu Wilding 1979
na rubu popis díla autorem
140 000 Kč

Přední tvůrce
trojrozměrné
struktury

Ludwig Wilding byl německý umělec, jehož tvorba
je spojena především s op-artem a kinetickým
uměním.
Wildingova nejvýznamnější díla představují právě
trojrozměrné struktury, které vytvářejí měnící
se vzory prostřednictvím svých černobílých vzorů.
Wildingovy práce byly vždy zdrojem fascinace jak
pro diváky, tak i pro psychology a teoretiky umění
a byly uvedeny v řadě knih a článků na téma
moiré interferenčních efektů. Základním cílem
Wildingovy tvorby bylo aktivovat a přehodnotit
vnímání pozorovatele a získat tak jeho pozornost.
Metodologicky vedená, inovativní tvorba Ludwiga
Wildinga vycházela z detailního zkoumání geometrických struktur v rovině zrakové percepce.
Prvotní zrakový vjem, ve spojení s rozumem
či s vizuální a pohybovou pamětí člověka, může
vyvolat pocit pohybu, proměny či velké hloubky
reliéfní struktury. Dlouhodobě utvářené smyslové
zkušenosti a návyky diváka mohou stát v kontrastu k viděnému jevu, což vnímatele zaráží a znepokojuje.
Kromě úzkého kontaktu se skupinou GRAV
(Group de recherche d’art visuele) a Nouvelle
Tendence, byl Wilding rovněž ve spojení s rozvíjející se komunitou představitelů op-artu v New
Yorku (1965), například s Bridget Riley. Tato
stěžejní setkání vedla umělce k experimentům
s různými technikami tisku, a také k vývoji jeho
prvních trojrozměrných objektů.
Zde nabízené dílo patří do rané etapy Wildingovy
tvorby, které je z hlediska sběratelské hodnoty
tou nejatraktivnější.
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AUBERTIN BERNARD
(1934–2015)

Tableau clous
1968
asambláž, hřeby, dřevěná deska
50 × 90 cm
sign. na rubu Bernard Aubertin 68

Umělec světového
věhlasu druhé poloviny
dvacátého století

přiložený certifikát pravosti nadace Bernarda
Aubertina
180 000 Kč

Pro tvorbu již zesnulého francouzského umělce
Bernarda Aubertina, člena revoluční skupiny
ZERO, jsou snad nejtypičtější monochromatické
červené obrazy, které autor tvořil po roce 1957.
Z počátku své tvorby se Aubertin věnoval
dekorativnímu umění, a to až do chvíle setkání
s Yvesem Kleinem roku 1957. Klein, coby zakladatel Monochromatu, Aubertina nadchl k tvorbě
abstraktní. Dnes je Bernard Aubertin kunsthistoriky považován za jediného autentického a přímého žáka a následovníka Kleina.
První Aubertinovi monochromy vznikly již roku
1958.
Červená barva se pro Aubertina, podobně jako
modrá pro Kleina, stala hlavním aspektem celé
jeho tvorby. Aubertin se snažil prostřednictvím
monochromu odhalit, jak sám říkal: „obrazovou
esenci a psychickou hodnotou obrazu“. V červené barvě existuje jistá dichotomie. Na jedné straně vyvolává násilí, je barvou krve a ohně a na
straně druhé ztělesňuje nekonečnou čistotu.
Práce Bernarda Aubertina lze rozdělit do různých kategorií, nejzásadnějšími však jsou
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dvě: „Monochromatické obrazové struktury“
a „Interaktivní práce“, v nichž Aubertin od šedesátých let zapojil do své tvorby i oheň. Coby
performer zapaloval před zraky diváků svá
díla a posléze vystavoval jejich ohořelé zbytky.
Zde můžeme vidět jistou paralelu s prací Otta
Pieneho, jednoho ze zakladatelů ZERO. Oheň
stejně jako červená barva se staly pro tvorbu Bernarda Aubertina rozpoznávacími znaky.
Dalším ikonickým znakem Aubertinovy tvorby
jsou hřebíky, což může ukazovat na vliv a vzájemnou inspiraci Aubertina a jeho staršího kolegy ze skupiny ZERO, Günthera Ueckera.
Bernard Aubertin patří mezi umělce světového
věhlasu. Od šedesátých let bylo jeho dílo představeno na mnoha významných výstavách napříč
Evropou i Spojenými státy americkými. Již v roce
1962 vystavoval v Amsterdamu společně s velikány jako Lucio Fontana, Heinz Mack, Günther
Uecker, Arman, Enrico Castellani, Piero Manzoni,
Dadamaino, Piero Dorazio, ad. Aubertinova práce
je rovněž zařazena do stálých sbírek sbírky
Kunsthaus Graz; Museum Düsseldorf; Centre
National de l’Art Contemporain, Paříž; ad. ...
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MOHR MANFRED (1938)
5B5
1977–1979
akryl, plátno
110 × 110 cm
sign. na rubu Mohr 77, Mohr 77-79
na rubu popis díla autorem
280 000 Kč

Světově proslulý
experimentátor
počítačového
a digitálního
umění

Manfred Mohr, podobně jako jeho česká alternativa Zděněk Sýkora, je jedním ze zakladatelů počítačového a digitálního umění. Jeho dílo se vyznačuje
radikálně racionální konstrukcí a rozkladovou složitostí vycházející z mnohovrstevnatosti rozkladu
základních tvarů.
Mohrova kariéra začíná v New Yorku, kdy jako
jazzový hráč na saxofon objevuje kouzlo náhody
a improvizace. Poté, co se mu ukázaly možnosti
počítače a použil jej jako nástroj k realizaci svých
myšlenek, začal transformovat tóny hudby v linie.
Chtěl vytvořit komplexní a překvapivé obrazy,
jasné a průhledné základní struktury.
Brzy pro svou tvorbu objevil krychli, jenž se stala
jeho zdrojem nekonečného objevování a inspirace.
Sledoval jí z různých dimenzí a pohledů. Krychle
a hypercube ho však nezajímají jako matematické
objekty. Používá je jako zdroj vizuální složitosti.
Ve svém odhodlání k myšlence racionálně určeného experimentu lze Mohrovo umění ve své
přísnosti porovnat s uměním Josefa Alberse
či Francois Moreletta.
Díla Manfreda Mohra jsou zastoupena například
v Centre Pompidou, Paříž; ZKM | Center for Art
and Media, Karlsruhe; Joseph Albers Museum,
Bottrop; Mary and Leigh Block Museum of Art,
Chicago; Victoria and Albert Museum, Londýn;
Ludwig Museum, Kolín nad Rýnem; WilhelmHack-Museum, Ludwigshafen; Kunstmuseum
Stuttgart a mnoha dalších institucích.
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COSTALONGA
FRANCO (1934–2019)
OCBAGFG
1973
opticko-kinetický reliéf
70 × 70 × 8,5 cm
sign. na rubu razítkem Costalonga / 73

Držitel mnoha ocenění
za tvorbu kinetických
a vizuálních efektů

přiložený certifikát pravosti
120 000 Kč

Franco Costalonga se narodil v Benátkách v roce
1933. Začínal jako malíř samouk, později však
navštěvoval místní uměleckou školu a soukromě
studoval malířství u Remigia Butery. V druhé
polovině šedesátých let se připojil ke skupině
Dialettica delle Tendenze, kterou v roce 1965
založil Domenico Cara, a začal ve svých dílech
používat různé materiály ve snaze vytvořit nové
povrchy, které tvořily již trojrozměrné formy.
Jeho práce ho tak přivedla do skupiny SetteVeneto, kterou založil Bruno Munari. Později
Costalonga důkladně rozvinul svůj zájem
o kinetické a vizuální efekty, což vedlo k tvorbě nových děl. Od roku 1969 se zařadil mezi
významné autory své doby, když od něj zakoupila významnou sérii jeho optických obrazů Peggy
Guggenheimová pro svou kolekci.
Costalonga byl držitelem mnoha ocenění a vyznamenání za svou práci již během
své aktivní kariéry.
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LANDI EDOARDO (1937)
Struttura cino prospettica
1978
akryl, plátno, překližka
140 × 140 × 4 cm (na koso)
sign. na rubu Edoardo Landi, Edoardo Landi / 78
na rubu název díla a potvrzení pravosti autorem
a štítek s popisem díla
160 000 Kč
Edoardo Landi se narodil v roce 1937 a do značné míry byl ovlivněn vypjatými poválečnými léty,
která se stala kolébkou modernismu.

Světový propagátor nové
citlivosti, na principu
geometrických tvarů
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V roce 1959 Landi, společně s Albertem Biasim,
Manfredem Massironim, Toni Costou a Enniem
Chiggiem, založil v Miláně skupinu Gruppo
N. Roku 1961 se Edoardo Landi stává velkým
propagátorem a významným zástupcem mezinárodního směru Nové citlivosti. Umělce vždy fascinovala práce s geometrickými tvary, které se také
staly základem jeho nejvýznamnějších prací.
18. března 2021 si připomínáme šedesáté výročí
historické události, při které Gruppo N ukázalo světu první akci na podporu umělců: „Umění
je chléb … chléb je umění“, kdy se do ulic vydali
umělci převlečení za pekaře a nabízeli lidem svá
díla. Tato akce byla v médiích podávána jako
naprosto skandální. Lidé se s opovržením odvraceli od mladých umělců a v tisku se objevili články s rozhořčenými komentáři a kritikou současného umění. Piero Manzoni, o dva měsíce později,
vzdal hold celé skupině a vyjádřil jim naprostou
podporu. A jak zmiňuje Louise Bourgeois – umělci Gruppo N, (Alberto Biasi, Ennio Chiggio, Toni
Costa, Edoardo Landi, Manfredo Massironi), patří
mezi vlivné osobnosti výtvarného umění a stojí
hrdě po boku jmen jako Jackson Pollock, Willem
de Kooning, Mark Rothko, Frank Kline, Barnett
Newman, Clyfford Still a Adolph Gottlieb.
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GLATTFELDER HANS
JÖRG (1939)
PYR 454
1973
optický reliéf
90 × 90 cm
sign. na rubu 1973 Glattfelder, autorské razítko

Prostorová koncepce
pyramidálních tvarů

na rubu název díla autorem
460 000 Kč

Zde představené dílo „PYR 454“ z roku 1973
je vynikajícím dílem švýcarského umělce Hanse
J. Glattfeldra. Pochází z jeho ikonického cyklu
„Pyramidálních reliéfů“, tzv. PIRů, který vznikaly
mezi lety 1967–1975. V těchto dílech převládá
vysoká strukturovanost a barevnost. Hlavním
tématem je přenést vnímání prostoru do centra pozornosti. Zdánlivě obyčejný prostor, který
známe, obýváme a pohybujeme se v něm, se
v kontextu striktního uvažování stává stejně mysteriózní jako čas. Toto procitnutí a pocit úžasu
umožňuje, aby se dílo odhalilo každému, kdo se
na něj skutečně dívá. Pozorovateli se tak otevírá
prostor pro reflexi vnímání. Zejména vlastního vnímání prostoru.
Hans Jörg Glattfelder se, jako jeden z prvních
umělců vůbec, pokusil přenést komplexní prostorové koncepce fyziky do konstruktivního
umění. V jeho díle se vytváří nový dialog mezi
vědou a světem výtvarným. Aby Glattfelder odlišil
svá umělecká díla od vědeckých a matematických
modelů, popisuje je od roku 1977 jako „neeuklidovské metafory“. V řadě článků a rozhovorů
umělec obhajuje přítomnost racionálního umění
tzv. „meta-racionalismus“ a požaduje interdisciplinární komunikaci mezi mnohými konstruktivisty jak v oblasti vědy, tak umění. Mluví přitom
o tzv. „metodickém konstruktivismu“.
V roce 1987 byl Glattfelder vyznamenán cenou
Camille-Graeser-Price v Curychu.
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BERTRAND ODE (1930)
Dréve X
1999
akryl, plátno
60 × 38 cm
sign. na rubu Ode Bertrand 1999
na rubu štítek s popisem díla
80 000 Kč

Francouzská umělkyně Ode Bertrand patří
k předním postavám geometrické abstrakce.
Původně vystudovala klasický tanec, nicméně
zanedlouho se připojila, jako asistentka, ke své
tetě, slavné malířce Aurélie Nemours.
Vedle Nemours jí velmi ovlivnili výtvarníci jako
Kazimír Malevič, Piet Mondrian nebo Fernand
Léger. Avšak na rozdíl od těchto umělců a stejně
tak na rozdíl od samotné Aurélie Nemours,
se Ode Bertrand striktně zaměřuje na linku
a rytmus, přičemž s barvou zachází velmi
střídmě.
Její práce se odehrává v mřížce, ať už přiznané,
viditelné nebo skryté.
Sama autorka o své práci uvedla: „Jsem umělec,
který nemá rád ani matérii, ani barvu, ani formu,
co tedy zbývá? Pouze rytmus. Hned na začátku
si udělám na plátně mřížku, rastr. Pokaždé. Je to
má slabost, ale je mi to fuk. (…) Jsem naprosto
pohlcena linkou. Linka je něco tak nádherného.
Není v ní žádná matérie a přitom přitahuje světlo. (…).“
Zájem o její dílo s přibývajícím časem stále
narůstá, o čemž svědčí i její hojná výstavní činnost. Autorka v minulosti vystavovala, ať již skupinově nebo sólově, v mnoha světových galeriích. Kromě domovské Francie například v Berlíně,
Curychu, Madridu, Buenos Aires, Soul a jinde.
Její dílo je zastoupeno v prestižních institucích
po celém světě (Centre Pompidou, ad.).
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BERTRAND ODE (1930)
Le Losagne Couleur III
2008
akryl, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu Ode Bertrand 2008
na rubu 2× štítek s popisem díla
120 000 Kč

„Miluji záhadu. Líbí se mi
nerozumět. Chápání
mě unavuje a zbytečně
zaměstnává mou mysl.“
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Tvorba slavné francouzské malířky Ode Bertrand se
pohybuje mezi geometrickou abstrakcí a konkrétním
uměním. Linie je pro Bertrand a její dílo od samého
počátku alfou i omegou. Její obrazce definované
kolem Zlatého řezu, nemají pouze estetický, ale především velmi hluboký a emocionálně silný ráz.
Jako několik prestižních veřejných sbírek, kde je
dílo Ode Bertrand zastoupeno, lze jmenovat:
Museo civico d'arte contemporanea, Calaseta, Itálie
Mâcon Museum, Francie
Montbéliard Museum, Francie
Hünfeld Museum, Německo
Cambrai Museum, Francie
Museum of Neuchâtel, Švýcarsko
Museum of Tomé, Japonsko
National Museum, Kielce, Polsko
Bonn Museum, Německo
Center Pompidou, Paříž, Francie
Musée du Touquet, Donation André Le Bozec,
Francie
MACBA Museum, Contemporary Art Museum
of Buenos Aires, Argentina
DŮLEŽITÉ VÝSTAVY
2020	„Traits pour Traits“, Galerie Wagner, Paříž,
Francie
	„Trait et lumière“, Atelier Fanal, Espace
Fanal, Basilej, Švýcarsko
2019 Galerie La Ligne, Curych, Švýcarsko
	Galerie Art Loft, Brusel, Belgium
2018	„Travaux en noir et blanc“, Galerie Oniris,
Rennes, Francie
2017	KIAF Lee-Bauwens Gallery, Soul, Jižní
Korea
2016	„Women Year“, Contemporary Art Museum,
MACBA, Buenos Aires, Argentina
2015	„Rythme et lumière“, Lee-Bauwens Gallery,
Art'Loft, Brusel, Belgie
2008	Galerie Art Dune, Japonsko
2003	Museo d'Arte Contemporanea, Calasetta,
Itálie
	Ateliers Fanal, Basilej, Švýcarsko
1989	Symposium of systematic and contrustive
art, Madrid, Španělsko
1983	Musée du Luxembourg, Paříž, Francie
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STEIN JOËL (1926–2012)
Variation chromatique
1966
akryl, plátno
114 × 166,5 cm
sign. LD autorský štítek – Joel Stein / 1966,
na rubu J. Stein, na blindrámu Stein / 1966
na rubu štítky výstav: MACA, 2010, LAMeC, 2011,
CAEN, 2010, na rubu název díla autorem
750 000 Kč
VYSTAVENO
Saba-studio, Villingen, Německo, 1967
Swart, Amsterdam, Nizozemsko, 1971
Galleria sincron, Brescia, Itálie, 1973
Sigma, Bordeaux, Francie, 1975
Propositions laser, Galleria ti-zero, Turín, Itálie,
1978
Sans, cent titres, Entrepôts Layné, Sigma,
Bordeaux, Francie, 1988
Opere in luce, Quantica Studio, Turín, Itálie, 1992
Ombre e transparenzearte struktura, Milán, Itálie,
1993
Paul Maurin, Paříž, 2003
PUBLIKOVÁNO
Joël Stein: Rétrospective 1946–2010, vydáno
2012, str. 71

Po absolvování studia na École des Beaux-Arts
v Paříži, studoval Joël Stein v ateliéru světoznámého umělce Fernanda Légera a vstřebával jeho
kubistický sociální humanismus. Již v roce 1956
začal Stein vytvářet první geometrické abstraktní
obrazy a tisky, kde formy odpovídaly matematické
struktuře, což byl jasný zlom, který odstartoval
jeho následnou kariéru.
V roce 1960 byl Stein jedním ze spoluzakladatelů
kolektivu Centre de Recherche d’Art Visuel známého také jako GRAV. Kolektiv se skládal z jedenácti opto-kinetických umělců, kteří navázali
na ideu Victora Vasarelyho, že myšlenka individuální umělecké identity je již zastaralá a je zapotřebí ji překonat. Mezi umělci v GRAV byla dnes
již světově uznávaná jména jako Hugo Demarco,
Héctor García Miranda, Julio Le Parc, Vera Molnár,
Horatio Garcia Rossi, François Morellet, Francisco
Sobrino a Jean-Pierre Yvaral, syn Victora
Vasarelyho.
Motem manifestu GRAV z roku 1961 bylo, aby se
veřejnost přímo podílela na umění, což mělo být
podpořeno prezentací interaktivních děl. Přímými
následovníky tohoto směru v Čechách byli například Radoslav Kratina a Hugo Demartini, jejichž
díla přímo navazovala na tuto myšlenku, i když
s několikaletým zpožděním. Světového ohlasu
se skupině GRAV dostalo po revoluční výstavě
Nouvelles Tendance (Paříž, 1964) a Maze III (New
York, 1965).
Nabízené dílo z roku 1966 patří bezesporu
mezi Steinovy nejdůležitější díla, což dokazuje
i to, že se zúčastnilo většiny Steinových výstav
po celém světě a naleznete jej takřka ve všech
Steinových publikacích a katalozích.
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SAYLER DIET (1939)
C 04
1974
akryl, plátno
85 × 85 cm
sign. na rubu monogram DS / 1974, autorské
razítko
210 000 Kč

Diet Sayler, původem rumunský umělec, žijící
od roku 1973 v Německu. Na začátku své kariéry
byl silně inspirován především suprematismem
a uměním ruské revoluce. Dále studoval teorie
a díla umělců De Stijl a Bauhausu.
Sayler se propracoval k rukopisu konstruktivistického umělce mimo jiné tím, že se postavil proti
politické realitě a doktríně socialistického realismu. Snaha o změnu je ústředním tématem jeho
práce.

Pozoruhodné dílo
konstruktivismu
a minimalismu

Na počátku šedesátých let vytvořil abstraktní
malbu, která byla následně pomlouvána jako
dekadentní a „západní“. Teprve v roce 1968
bylo v galerii Kalinderu v Bukurešti vůbec poprvé
v Rumunsku vystaveno abstraktně konstruktivistické umění. Na výstavě bylo zastoupeno pět
mladých umělců: (Bertalan, Cotosman, Flondor,
Molnar a Sayler). Tato výstava byla pro Saylera
stěžejní, neboť mohl vystavovat, a to i v zahraničí,
nicméně nesměl vycestovat. V roce 1971 se politické klima opět změnilo a Saylerova díla se znovu
dostala do naprosté izolace.
Po emigraci do Německa v roce 1973 přesunul
Sayler těžiště své práce a života do Norimberku,
kde od roku 1976 působil jako lektor a pokračoval
ve své umělecké práci. V roce 1975 poprvé představil svá díla v pařížském Grand Palais.
Pozoruhodné je, že zde představená práce, „C 04“
z roku 1974, vznikla jen pouhý rok po Saylerově
emigraci.
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BIASI ALBERTO (1937)
CO 238
1965–1970
optický objekt, akryl, textilní pásky
114 × 114 cm
sign. na rubu 2× Alberto Biasi / 1965 - 1970,
4× autorské razítko
na rubu popis díla autorem
950 000 Kč

Dynamismus jako
skutečnost vtělená
v samotném díle

Zde uvedené monumentální dílo „CO 238“ pochází od významného italského výtvarníka Alberta
Biasiho, jenž bývá mnohdy považován za opto-kinetického umělce, nicméně sám toto označení
odmítá: „Namísto ‚opto-kinetických‘, nazývám svá
díla raději ‚opto-dynamickými‘“. Inspirační zdroje
své práce nachází převážně v přírodě (čeření
vody, plápolání ohně apod.).
Tvůrčí kariéra Alberta Biasiho zaznamenává několik významných cyklů, ovšem žádný
není pro autora striktně časově ohraničen.
Mezi nejznámější patří tzv: „Trame“, „Politipi“,
„Assemblaggi“ a konečně cyklus „Rilievi ottico-dinamici“ (Opticko-dynamické reliéfy), kam patří
i zde uvedená práce „CO 238“. V těchto dílech
Biasi pomocí překrývání lamel v kontrastních, zářivých barvách vytváří struktury, jež se při pohybu
diváka dynamicky proměňují a odkrývají tak pozoruhodné vizuální efekty.
V souvislosti s osobou Alberta Biasiho je nutné
zmínit Gruppo ENNE (také známé jako Gruppo N)
– volné uskupení devíti, později jen pěti, umělců,
jenž byli převážně studenty benátské fakulty
architektury, (Alberto Biasi, Ennio Chiggio, Toni
Costa, Edoardo Landi a Manfredo Massironi).
Společenství fungovalo mezi lety 1959 až 1967.
Během tohoto období se skupina zúčastnila
mnoha důležitých výstav. Z těch nejznámějších lze jmenovat Benátské Bienále v roce 1964
a legendární výstavu Responsive Eye v MoMA
(New York) v roce 1965.
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ERB LEO (1923–2012)
Bez názvu
2000
kombinovaná technika, struktura
45 × 50 cm
sign. zespodu PD Erb, LD 2000, na rubu Erb
autorská adjustace
100 000 Kč

Program strukturové linie
v obrazech

Leo Erb začíná tvořit koncem čtyřicátých let
20. století. Vždy ho přitahovala redukce v malířství, monochromní projev a hra se světlem
a stíny. Koncem padesátých let měl svým pojetím tvorby velmi blízko k düsseldorfské skupině
ZERO, kde se spřátelil s Heinzem Mackem a Otto
Pienem. Jejich velké téma – zařazení světla
do výtvarné materie – bylo i Erbovou celoživotní
snahou.
Po celé období své tvorby se Leo Erb věnoval zaprvé vlastnostem a účinkům bílé barvy,
která reflektuje a odráží světlo a zadruhé liniím,
které do díla vnáší dimenzi časového průběhu.
Od roku 1958 začal pracovat na svých strukturovaných „liniových obrazech“ a „liniových reliéfech“, které představil v roce 1958 v rámci sedmé
večerní výstavy „Červený obraz“ skupiny ZERO
v Düsseldorfu.
Mezi lety 1961–1975 žil Leo Erb v Paříži. Přátelil
se s Michelem Seuphorem, pohyboval se v okruhu konstruktivisticky smýšlejících autorů, kteří
se sdružovali kolem centra kinetického a konstruktivního umění Co-Mo v Paříži. Po návratu
do Německa vytváří kromě lineárních obrazů
a reliéfů i tzv. „sluneční plastiky", ve kterých
jsou linie objektů tvořeny pomocí vrhaných stínů.
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ROSSI HORACIO
GARCIA (1929–2012)
Couleur lumière Khaos
Transparence
2007
akryl, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu Garcia Rossi 4/07
na rubu popis díla autorem, přiložený certifikát
pravosti
90 000 Kč

„(…) Pro mě je umění
způsob, jak posuzovat
danou situaci, (…).
Umění pomáhá člověku
přemýšlet navzdory
diktátu určité myšlenky.“

Horacio Garcia Rossi, argentinský umělec, jenž
etabloval svou uměleckou kariéru v Paříži, v kvasu
uměleckého světa 20. století. Ve své tvorbě nikdy
nepřestal zpochybňovat mechanismy vnímání.
Patří, vedle Julia Le Parca, Françoise Morelleta,
Francisca Sobrina, Joëla Steina a Yvarala, mezi
jednoho ze zakladatelů společenství GRAV
(Groupe de Recherche d’Art Visuel, 1960–1968).
Stěžejním tématem Rossiho děl je, vedle pohybu
a nestability, především světlo. Mnoho z jeho prací
nese název „Couleur lumière“, stejně tak jako zde
nabízená práce z roku 2007.
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ROSSI HORACIO
GARCIA (1929–2012)
Couleur lumière – Cage
1993
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Garcia Rossi Paris 1993
na rubu razítko Galerie Valmore
280 000 Kč
VYSTAVENO
I. N. A. C. Milano, Palazzo del Santo, 2003
Museo Civico 'd Arte moderna e Contemporanea
Arezzo, Opera Esposta, Monaco, bez datace

Opto-kinetické dílo, mezi
světlem a barvou

Zde představené plátno z roku 1993, pochází
z ateliéru stěžejního opto-kinetického výtvarníka
Horacia Garcia Rossiho, spoluzakladatele skupiny
GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel).
Svou uměleckou dráhu započal Rossi již ve svém
rodném Buenos Aires, kde v letech 1950–1957
studoval spolu s Hugo Demarcem, Juliem
Le Parcem a Francisco Sobrinem na tamní
Escuela Nacional de Bellas Artes.
Roku 1959 se Horacio Garcia Rossi přesunul,
stejně jako mnoho jeho kolegů z Jižní Ameriky,
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do Paříže. O této cestě Rossi uvedl: „V té době
jsme v Latinské Americe a zejména v Buenos
Aires, nejvíce evropském městě, mluvili více
o Paříži a Francii než o Spojených státech.
Ekonomiku vedl anglosaský svět, literatura
byla zaměřená na Španělsko a umělecká scéna
na Francii.
V Buenos Aires byly sochy Bourdella a Rodina.
Celý okres, Recoletta, byl téměř replikou 16. pařížského obvodu. (…) konzulát tehdy uspořádal
promítání filmů Reného Claira, Juliena Duviviera
a Alaina Resnaise, jako je Nuit et brouillard.
Muzeum výtvarných umění vystavovalo francouzské umělce, včetně Viktora Vasarelyho. Byli jsme
malá skupina přátel na škole výtvarných umění
v Buenos Aires: Hugo Demarco, Julio Le Parc,
Francisco Sobrino a já. Již tehdy jsme se zajímali o konstruktivistické umění, ale Vasarely nám
svou tvorbou představil aspekty geometrického
abstraktního umění, o kterém jsme tehdy ještě
neměli ponětí.
Věděli jsme, že v Paříži je Galerie Denise René
specializovaná na abstraktní umění a konstruktivismus. Postupně k nám přišla myšlenka odjet
na pár měsíců do Paříže a pak se vrátit do Buenos
Aires. Julio Le Parc dorazil do Paříže v roce 1958,
já v lednu 1959, Sobrino přibližně ve stejné době
jako já, Demarco o několik měsíců později.
Nakonec jsme se ocitli, všichni čtyři přátelé,
v Paříži. Zajímala se o nás Denise René. Byli jsme
skupinou mladých latinskoamerických nováčků (…). Rozhodli jsme se, že v Paříži zůstaneme
o něco déle. Uplynuly dva roky, pak tři a byli jsme
tam stále. Oženili jsme se, měli jsme děti. Mezitím
se hospodářská a politická situace v Argentině
zhoršila. A tak jsme zůstali!“
Po rozpuštění GRAV, v roce 1968, se Rossi věnoval jednoduchým strukturám a otázce dvojrozměrnosti díla. Zabýval se tehdy především interakcí mezi světlem a barvou. Právě v tomto období
konce šedesátých let, prakticky až do své smrti,
pracoval Rossi na cyklu „Couleur lumière / Barva
světla“, do něhož spadá i zde dražené dílo.
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ŠPILLAR KAREL (1871–1939)
Adam a Eva
olej, malířská lepenka
63 × 46 cm
sign. PN K. Špillar
pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
120 000 Kč
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90
HAVELKA ROMAN (1877–1950)
Lesní zátiší na řece

91
HAVELKA ROMAN (1877–1950)
Ve skalách

olej, dřevěná deska
36 × 54 cm
sign. PD Rom. Havelka
pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
14 500 Kč

1922
olej, lepenka
40 × 50 cm
sign. PD Rom. Havelka 22
pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
18 000 Kč
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LOLEK STANISLAV (1873–1936)
Postavy v krajině

93
LOLEK STANISLAV (1873–1936)
Krajina ve žních

olej, plátno
20 × 28 cm
sign. PD Lolek St.
pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
6 500 Kč

olej, dřevěná deska
40 × 50 cm
sign. PD Lolek St
pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
16 000 Kč
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94
RADIMSKÝ VÁCLAV (1867–1946)
Rozkvetlý strom
olej, plátno
70 × 60 cm
sign. PD V. Radimský
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán
350 000 Kč
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HUDEČEK ANTONÍN (1872–1942)
Chalupa u potoka

96
PANUŠKA JAROSLAV (1872–1958)
Borovice

olejová tempera, lepenka
49 × 65 cm
sign. PD Ant. Hudeček
pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
18 000 Kč

olej, lepenka
30 × 38,5 cm
sign. PD Panuška
pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
18 000 Kč
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97
KALVODA ALOIS (1875–1934)
Žně

98
BLAŽÍČEK OLDŘICH (1887–1953)
První sníh (Lyžaři)

olej, lepenka
35 × 50 cm
sign. PD Al. Kalvoda, na rubu Alois Kalvoda
na rubu popis díla autorem, pravost potvrdil
PhDr. Mgr. Michael Zachař
38 000 Kč

1944
olej, karton
29 × 40 cm
sign. LD Blažíček, na rubu Oldřich Blažíček / 1944
na rubu popis díla autorem, pravost potvrdil
PhDr. Mgr. Michael Zachař
18 000 Kč
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UPRKA JOŽA (1861–1940)
Děvče
1924
kresba uhlem
50 × 34 cm (výřez)
sign. PN monogram JU 24
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán
10 000 Kč
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100
JAMBOR JOSEF (1887–1964)
Krajina z Českomoravské vysočiny

101
JAMBOR JOSEF (1887–1964)
Krajina z Českomoravské vysočiny

1958
olej, plátno
22 × 32 cm
sign. PD Jambor 58
pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
16 000 Kč

1949
olej, plátno
29,5 × 45 cm
sign. PD Jambor 1949
pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
20 000 Kč
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ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)
Koupání
1919
akvarel, tužka
20 × 27 cm
sign. PD monogram VŠ 19
na rubu razítko: vystaveno v Mánesu 1943
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
50 000 Kč
VYSTAVENO
Síň Mánesa, 1943
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Posuzovaný akvarel „Koupání“ je originální, vitalisticky laděnou a kreslířsky spontánní prací
Václava Špály, jednoho z nejvýraznějších představitelů české umělecké avantgardy, člena Skupiny
výtvarných umělců, skupiny Tvrdošíjných a Spolku
výtvarných umělců Mánes, autora, jehož tvorba
patří ke klasickým a prověřeným hodnotám výtvarné kultury dvacátého století a bez něhož žádná
sbírka českého moderního umění není kompletní.

sdružení – Skupiny výtvarných umělců (1911–1914)
a skupiny Tvrdošíjnných (1918–1924). V roce 1936
se stává předsedou SVU Mánes. Václava Špálu
lákalo umění, které zrcadlí přirozený temperament,
radost z tvoření. Přestože v očích veřejnosti jsou
nejznámější jeho malířsky i tvarově opulentní kytice, proslavil se neméně svými krajinami v záplavě
dechberoucí modře či kubizujícími figurálními kompozicemi.

Václav Špála byl bytostný malíř. „Žil právě jen
faktem malby. V ní znovu a znovu prožíval svou
radost ze skutečnosti“ (O. Mrkvička). Každé jeho
dílo, vystavěné živými tahy štětce a založené
na úderném barevném akordu, svědčí o jeho tvůrčí
vášni.

Posuzované dílo představuje komorní, výtvarně
velmi svěží studii rozvádějící jedno ze Špálových
klíčových předválečných a krátce poválečných
témat: koupání. Vazby tohoto motivu sahají
až k Renoirově okouzlené výpovědi o reflexech světla na růžové pleti, Cézannově stavebnosti, barevné a tvarové harmonizaci pláten
Derainových, ale také k dobové české poezii (např.
S. K. Neumann, J. Hora), v níž se metaforizují příbuzné motivy letní přírody a dívčí nahoty.

Jeho umělecká dráha vycházela z domácích kořenů, procházela okouzlením zakladatelskými osobnostmi světové moderny, ale především zůstávala
od začátku až do konce věrná vlastním zásadám
a ryze individuálním výtvarným předpokladům.
Své východisko venkovana srostlého s přírodou
v sobě Václav Špála nikdy nepopřel. Jak přesně
vystihl Antonín Matějček: „Zatímco ostatním byl
primitivismus jakousi dobrovolně na sebe vzatou
askezí, byl Špálův primitivismus vlastní podstatou
jeho lidské i umělecké bytosti… Stačil mu jeho
český venkov, polní úvaly, pestré zahrádky, buclaté
dívky, a to vše v tvarech, jimž nebrala ani nejkrajnější formální abstrakce konkrétní formu a typ.“
Špála se sešel s většinou avantgardních představitelů své generace (E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka,
B. Feigl, V. Beneš, V. Nowak, O. Kubín) již za studia
na pražské Akademii výtvarných umění v letech
1903–1909. Moc se ale studiu nevěnoval, protože tamní konzervativní způsob výuky mu vůbec
nevyhovoval. Profesor Franz Thiele mu také napsal
dost nelichotivé vysvědčení: „Pracoval po celý rok
mimo školu a směřoval k odchylným, v rámci školy
neležícím cílům“. Toto „rebelství“ však uchránilo
čistotu Špálova výtvarného talentu. Se skupinou Osma, ač nebyl jejím členem, sdílel odvahu
k nekonvenčnímu výtvarnému projevu. Následně
však již překonává „plachost venkovského chlapce“ a účastní se uměleckých činů progresivních

Václav Špála byl rozený realista vnímající vše
bezprostředně, doslova předurčený stát se „hlasatelem slunce a života“. V posuzovaném díle
„Koupání“ se představuje zcela typicky jako zpodobitel přírodních živlů, výtvarný interpret jejich
koloběhu a splývání s živly lidskými. Tato kresba,
založená na mocnosti krásného orfického akordu,
základu Špálova idylického nazírání světa, a pružné
a dynamizující linii, nechává vzpomenout až na
pochvalná slova Karla Teigeho: „…Vizte takové
[Špálovy] koupající se ženy (…) – kdo jiný by dovedl tak zjednodušenými prostředky vystihnouti
to smyslné osvěžení v parném dni (…)?“
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MAREŠOVÁ MILADA (1901–1987)
Pokladna do kina
1952
kombinovaná technika, tempera, kvaš, karton
27 × 36,5 cm
sign. PD Marešová 1952
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
100 000 Kč
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Posuzované dílo „Pokladna do kina“ je originální,
dobově výmluvnou prací Milady Marešové, pozoruhodné malířky, kreslířky, ilustrátorky a příležitostné scénografky, jedné z nejvýraznějších českých umělkyň dvacátého století, autorky, která se
výrazně vymykala většině dobové výtvarné produkce svou inspirací v německé Nové věcnosti,
jíž tuzemská meziválečná avantgarda odmítala.
V jedné části svého díla se zaměřovala na zachy-

cení života a osudu žen z různých sociálních
vrstev, čímž také překračovala dobové konvence.
Její tvorbu zásadně ovlivnil pobyt v Paříži, kde
studovala u Františka Kupky. Metropole na Seině,
se svými do noci otevřenými kavárnami, bary
a cizokrajnými tanečnicemi, ji naprosto okouzlila
a stala se jednou ze zásadních motivických konstant jejího celoživotního díla.
Milada Marešová se narodila roku 1901 v Praze do
rodiny univerzitního profesora Františka Mareše,
fyziologa a filozofa. Od mládí projevovala výtvarný
talent a tak nastoupila na Uměleckoprůmyslovou
školu, do Kreslířské a malířské školy pro dámy.
Roku 1919 ji jako jedné z prvních studentek bylo
umožněno zapsat se na Akademii výtvarných
umění, která právě otevřela své brány vzdělávání žen. Spolu s ní tam v této době začaly
studovat například Vlasta Vostřebalová, Helena
Bochořáková, Charlotte Schrötterová nebo Mary
Durasová. Marešová navštěvovala malířský ateliér
Vojtěcha Hynaise, zásadní stylové a obsahové impulzy pro svou tvorbu však začala hledat
v zahraničí. V roce 1922 podnikla studijní cestu
po Německu, kde na ni silně zapůsobily sociálně-kritické proudy tehdejší realistické malby, souhrnně označované jako Nová věcnost. Následující rok
pak strávila několik měsíců v Paříži, kde navštěvovala přednášky Františka Kupky. Mekka moderního umění ji na dlouhou dobu uhranula svým
každodenním pulzujícím životem.
Po návratu do Čech se začala naplno věnovat
profesionální práci malířky a ilustrátorky. První
samostatnou výstavu uspořádala již roku 1925
v Topičově salónu v Praze. O pět let později,
po návratu ze své další studijní cesty do Paříže,
vystavovala dokonce v Aventinské mansardě.
Ve dvacátých a třicátých letech vyzdobila svými
kresbami celou řadu knih a bibliofilií a jako ilustrátorka spolupracovala s časopisy Prager
Presse, České slovo, Lidové noviny, Pestrý týden
a Ženský svět.

Marešová promítala své snové vidění světa jak do
velkoměstských výjevů, tak do intimně lyrických
témat. Pohledy na lidským hemžením zaplněné
bulváry, parky a kavárny střídají figurální náměty v krajině či portréty žen a dětí. Základem její
tvorby se současně stává individualizovaná lidská postava, která se díky svému grotesknímu
a melancholickému výrazu dostává až na samou
hranici magického realismu. Autorku osudově přitahovalo také téma ženství: svou tvorbou se zasadila o nový, minulostí nepokřivený pohled na ženu.
Zajímaly ji konkrétní osudy žen v soudobé moderní
společnosti. Přetvářela je v obrazové mikropříběhy,
do kterých otiskovala také část svého vlastního já.
Její práce však zároveň směřuje k vytvoření obecné ženské typologie, v níž nalezneme jak smyslné
exotické krásky a potutelně se usmívající vdané
ženy, tak i osamělé melancholické dívky a věkem
a starostmi sešlé stařeny. Přední místo v její pomyslné portrétní galerii zaujímají nevěsty a vdovy,
jež se stejně jako i její ostatní ženské figury vyznačují záměrnou výrazovou statičností a tajemně
drásavým pohroužením do sebe samých.
Větší část druhé světové války Marešová strávila
v ženské káznici Waldheim, kam byla převezena
nedlouho po zatčení gestapem roku 1940 za spolupráci na ilegálním časopise V boj, do nějž jako
ilustrátorka přispívala.
Posuzované dílo „Pokladna do kina“ zastupuje počátek pozdní fáze autorčiny tvorby, kdy se
Marešová věnovala především ilustrátorské práci
a k vlastní malbě se plně vrátila teprve v šedesátých letech. Tato práce představuje Marešovou
jako umělkyni s neobyčejně vyvinutým sociálním
cítěním, jež ji vedlo k zachycování příběhů a osudů
různých společenských typů. Zajímal ji vždy „prudký tok života“ – svá témata si volila a ztvárňovala
tak, „jak je život tvoří“ (K. Hornych, in: Ženský
svět, 1930). Posuzované dílo výmluvně ilustruje atmosféru počátku padesátých let. V tvářích
zobrazených postav se zrcadlí jejich tiché osudy,
které však zůstanou divákovi navždy tajemstvím.
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104
RADA VLASTIMIL (1895–1962)
Chalupy v zimě
1935
olej, plátno
51 × 82 cm
sign. PD Vlast. Rada 1935
25 000 Kč
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105
KUPKA FRANTIŠEK (1871–1957)
Étude pour Plans couleurs – Grand nu
1909–1910
barevná litografie 26/100
45 × 57 cm
sign. PD Kupka v tisku
UD v tisku: Henri Deschamps lith.

REPRODUKOVÁNO
František Kupka 1871–1957, Eine Retrospektive,
Centre Pompidou, Paris a Kunstmuseum
Lichtenstein, Vadis str. 63, 2003, litografie byla
předlohou pro plakát k výstavě v Galerii Karl
Flinker, Paříž, 1966

45 000 Kč
EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 227

106
WACHSMANN ALOIS (1898–1942)
Surrealistická hlava
kresba tužkou
31,5 × 22 cm
sign. PD razítko pozůstalosti autora
29 000 Kč

107
ČAPEK JOSEF (1877–1945)
Dvě ženy
20. léta 20. stol.
kresba tuší, běloba, karton
41 × 29 cm
neznačeno
odborná expertiza PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
35 000 Kč
Kresebná stylizace jednoznačně zapadá
do Čapkova díla počátku dvacátých let, je příbuzná tehdejším Čapkovým skicám k ilustracím Quinceyho Levany. Postava ženské figury
s pohárem má obdobu v motivech žebraček
a vdov, které se objevují na začátku dvacátých
let i v Čapkových olejích.
Kresba představuje zřejmě předlohu k tisku
v některém periodiku, ale její zveřejnění není
dosud evidováno.
Pod paspartou jsou tužkou psané údaje pro
sazeče, týkající se šířky štočku: „71/2 centimetru
či něco méně, aby výška nepřesahovala 12 cm“.
Tato poznámka je psaná autentickým rukopisem
Josefa Čapka.
Na základě uvedených zjištění mohu jednoznačně konstatovat, že autorem předložené kresby
je Josef Čapek.
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108
KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)
U dveří
1933
olej, plátno
41 × 27 cm
sign. PD P. Kotík 33, na rubu monogram
P. K. 1933
v soupisu díla NG č. 313
180 000 Kč

109
HUDEČEK FRANTIŠEK
(1909–1990)

Prométheus
1941
kresba tuší, akvarel
18,5 × 36 cm (výřez)
sign. PD Fr. Hudeček 17/III 41
12 000 Kč
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KÁJA SAUDEK

Posuzovaný soubor děl představuje exkluzivní,
sběratelsky nesmírně atraktivní konvolut autorských prací Káji Saudka (1935–2015), geniálního
kreslíře a nejvýznamnějšího českého komiksového tvůrce označovaného po zásluze za „krále českého komiksu“, jediné osobnosti svého oboru, jejíž
věhlas přesáhl hranice vlasti. Bylo o něm příznačně napsáno, že svým umem dokázal za temných
socialistických časů přinést do kulturně uzavřeného českého světa „tu správnou příchuť zkaženého
Západu se spoustou sexy křivek žen i mužů a přidat do pozadí řadu vtípků pro pozorné čtenáře“.
Kája Saudek však byl nejen autorem smělých
komiksů, ale též zdatným propagačním grafikem
a uměleckým solitérem úspěšně se pohybujícím
mezi filmem, užitou grafikou, ilustrační a volnou
malířskou tvorbou. V jeho dílech se jedinečným
způsobem snoubí atmosféra doby s nesmírně
působivým výtvarným rukopisem, zcela osobitým
i ve světovém kontextu.
Kája Saudek se narodil v Praze 13. května 1935
– spolu se svým jednovaječným dvojčetem, slavným fotografem Janem Saudkem. Podle svých
slov byl komiksem přímo odkojen – číst se učil
na příhodách Kocoura Felixe, po něm propadl
Disneyho postavičkám a po válce objevil klasické
americké superhrdiny jako Captain America nebo
Wild Cat. Brzy nato začal spolu s bratrem Janem
kreslit první vlastní komiksy pro třídní časopis.
Tyto rané pokusy ustaly spolu s koncem základní
školy, po níž Saudek nesměl z politických důvodů
pokračovat v dalším studiu. Začal se živit jako
technický kreslič a poté byl zaměstnán v oddělení
filmových dekorací ve Filmovém studiu Barrandov,
kde se propracoval až na místo pomocného
architekta. Tam se pro něj stalo osudovým seznámení se scénáristou Milošem Macourkem, s nímž
nejprve spolupracoval na filmu „Kdo chce zabít
Jessii?“ (1966; o pět let později pak na filmu
„Čtyři vraždy stačí, drahoušku!“). Saudek vytvořil
titulky a plakát (obé v duchu svého oblíbeného
žánru) a několik stran fiktivního komiksu o honbě
za antigravitačními rukavicemi. Po úspěšném

promítání snímku vykročil na volnou nohu a tvořil ilustrace i seriály pro noviny a časopisy. Jeho
komiksy však byly i přes pozvolné uvolňování
politické situace trnem v oku komunistickým
dohlížitelům, a tak byly často na pokyn shora
násilně ukončovány. Podle Macourkova scénáře
pak následoval ambiciózní cyklus o krásné lékařce Muriel, který dodnes nemá v českém komiksu
obdoby („Muriel a andělé“ a „Muriel a oranžová
smrt“). Tato alba však vzhledem ke změněné politické situaci po srpnu 1968 už nesměla vyjít.
Následně realizoval pro Mladý svět projekt historického seriálu „Lips Tullian“ podle scénáře
Jaroslava Weigela. Jeho spolupráce s českými časopisy je však napadána oficiální kritikou
a postupně příkazy „shora” omezována, až je
v polovině sedmdesátých let zlikvidována úplně.
Proto se v roce 1979 vydává na dráhu undergroundového kreslíře. Pod svá ochranná křídla
ho tajně vzala Československá speleologická
společnost a díky Pavlu Noskovi mohl spolupracovat s legendárním Jaroslavem Foglarem
a řadou dalších kvalitních scénáristů. Z tohoto
období pochází i typicky česky pojatý superhrdinský příběh Arnal, který se stal nejpřekládanějším
domácím komiksem vůbec. V osmdesátých letech
spolupracoval na seriálu Slovenské televize Okna
vesmíru dokořán.
Po roce 1989 byla prakticky všechna jeho komiksová díla znovu vydána. Sám ilustroval titulní
stránky magazínu Kometa a znovuvydaných sešitů příběhů Boba Hurikána. V posledních letech
maloval pro časopis „NeI Report“.
Jan Saudek o Kájovi výstižně řekl: „Můj bratr byl
když ne geniální, tak pologeniální, měl nesmírnou
představivost a uměl výborně kreslit. Měl ty ženské v ruce jako málokdo.“ Kája Saudek ovlivnil
svým kreslířským stylem neuvěřitelného tvůrčího náboje několik generací komiksových tvůrců
a jeho rukopis je i dnes – mezi řadou mladých
a nadějných tvůrců – jasně rozpoznatelný.
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110
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Dívčí hlava

111
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Achtung minen

akvarel, tuš, karton / fotografie
44 × 53 cm
sign. UD Saudek

1963
kombinovaná technika, tuš, akvarel
20,5 × 29 cm
sign. PD Karel Saudek 1963

40 000 Kč

40 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
v monografii K. Saudek, str. 87
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112
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Nahý akt
kombinovaná technika, tuš, akvarel, běloba, tužka, autorský rám
40 × 29 cm
sign. PD monogram K. S.
120 000 Kč
KLASICKÉ & MODERNÍ UMĚNÍ | 233

113
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Fantom opery – Dívčí válka – Šárka
kresba tuší, běloba
55 × 45 cm
sign. UD Kája S., PD Saudek
120 000 Kč
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114
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Fantom opery – Dívčí válka, Šárka – Krvavá svatba
kresba tuší, běloba
56 × 44 cm
sign. PD Kája Sau, Saudek
120 000 Kč
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115
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Fantom opery – Dívčí válka I. díl – Šárka
kresba tuší, běloba
57 × 45 cm
sign. LN Saudek, PD Kája Saudek
120 000 Kč
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116
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Fantom opery – Dívčí válka II. díl – Vlasty skon
kresba tuší, běloba
54 × 45 cm
sign. PD Kája Saudek, Saudek
120 000 Kč
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117
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Fantom opera – Dívčí válka II. Díl – Vlasty skon
kresba tuší, běloba
57 × 45 cm
sign. PD Káj., Saudek
120 000 Kč
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118
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Fantom opery – Dívčí válka – Vlasty skon
kresba tuší, akvarel, běloba
50,5 × 45 cm
sign. PD Saudek

REPRODUKOVÁNO
v monografii K. Saudek, str. 309

120 000 Kč
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119
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Z nepěkných oblin

120
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Kýč je když

198X
kresba tuší, pastel
38 × 24 cm
sign. PD Kája Saudek 198X

akryl, plátno
70 × 30 cm
sign. LD Saudek
přiložený certifikát pravosti od Patrika Saudka
120 000 Kč

30 000 Kč
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121
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Striptýz
kombinovaná technika, tuš, akvarel, karton
39 × 25 cm
sign. PN Erich Toman
25 000 Kč
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122
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Psací mašinérie – Mašina zla

123
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Vozový park

1964
kresba tuší, běloba, karton
34 × 36 cm
sign. PD Erich Toman 1964

akvarel, tuš, karton
38 × 59 cm
sign. PD Karel Saudek
40 000 Kč
25 000 Kč
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124
SAUDEK KÁJA (1935–2015)
Sexy Brand
objekt, koláž, tuš, akvarel
21 × 25 × 8 cm
sign. nezjištěna
70 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
v monografii K. Saudek, str. 478

zadní strana položky
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125
ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
Ženy
1961
litografie
11 × 8,5 cm
sign. PD Jan Zrzavý 14. XI. 61
7 500 Kč

126
ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
Kaple na návsi v Bretani
kresba tužkou, křídy, papír
12,5 × 18 cm
sign. PN monogram J. Z.
odborná expertiza Jana Orlíková
80 000 Kč
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127
ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
Náměstí Svatého Marka

128
ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
Gondoly

1964
pastel, pigmenty, papír
10,5 × 15 cm
sign. PD Jan Zrzavý, LD 21. VI. 64

1963
pastel, pigmenty, papír
12 × 15 cm
sign. LD monogram J. Z. 63, PN Jan Zrzavý
u dedikace
22 500 Kč

30 000 Kč
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129
VALTER KAREL (1909–2006)
Park ve Vrchotových Janovicích
1987
kombinovaná technika, akvarel, tuš, karton
33 × 40,5 cm
sign. PD 87 / Valter
PD název díla autorem
10 000 Kč

130
VALTER KAREL (1909–2006)
Hladová země
1964
tempera, karton, sololit
48 × 61,5 cm
sign. PD Valter K 64
LD název díla autorem
30 000 Kč
VYSTAVENO
Galerie Moderna

131
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)
Letadlo nad krajinou
1976
akvarel, tužka, papír
17,5 × 13 cm
sign. PD Kamil Lhoták 76
odborná expertiza Ing. Libor Šteffek, MBA
45 000 Kč
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132
JANEČEK OTA (1919–1996)
Mořské dno
1983
olej, plátno
70 × 70 cm
sign. PD Ota Janeček 83, na rubu Ota
Janeček
na rubu název díla autorem
160 000 Kč

133
JANEČEK OTA (1919–1996)
Píseň pro vejce
1976–1977
olej, plátno
55,5 × 93 cm
sign. LD Ota Janeček 1976-7, na rubu
Ota Janeček 1977
na rubu název díla autorem a štítek
s číslem katalogu díla autora: 558,
přiloženy dvě fotografie díla z ateliéru
autora
160 000 Kč
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134
JÍRA JOSEF (1929–2005)
Růže pro servírku
1985
olej, plátno
50,5 × 40,5 cm
sign. PD J. Jíra 85, na rubu J. Jíra 85
na rubu název díla autorem
65 000 Kč

135
JÍRA JOSEF (1929–2005)
Kolotoč
1966
olej, plátno
65 × 80 cm
sign. PD J. Jíra 1966, na rubu J. Jíra 1966
na rubu popis díla autorem, štítek s popisem
díla, VYSTAVENO: Frýdek-Místek 1972
120 000 Kč
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136
JÍRA JOSEF (1929–2005)
Milenci (Zimní okno)
1979
olej, plátno
62 × 70 cm
sign. PD J. Jíra 79, na rubu J. Jíra 1979
na rubu na blindrámu popis díla autorem a štítek s popisem
90 000 Kč
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OLBRAM ZOUBEK
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137
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
Dívka s ratolestí
1988
zlacený cínový reliéf
35 × 35 cm
sign. zezadu raznicí O Zoubek
na rubu štítek Galerie Patro s popisem díla, přiložený certifikát pravosti Dr. Bregantové
30 000 Kč
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138
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
Stéla O. s padajícími vlasy

139
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
Hrdina umírá

1996
zlacený cínový reliéf
65 × 15 cm
sign. zezadu raznicí O. Zoubek
přiložený certifikát pravosti Dr. Bregantové
25 000 Kč

1971
kovový reliéf
66 × 30 cm
sign. zezadu Olbram Zoubek 1971, raznicí
O Zoubek
detail soutěžního návrhu na železnou oponu pro
Smetanovo divadlo v Praze, přiložený autorský
certifikát pravosti a certifikát Dr. Bregantové
65 000 Kč
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140
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
Mistr a Markétka
1979
kovový reliéf
35 × 35 cm
sign. zezadu O. Zoubek
přiložený certifikát pravosti Dr. Bregantové
32 000 Kč

141
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
Hlava Grácie
1990
3× zlacený kovový reliéf
15,8 × 15,6 cm; 15,8 × 15,8 cm; 15,8 × 15,2 cm
sign. 3× zezadu raznicí O. Zoubek
přiložený certifikát pravosti Dr. Bregantové
35 000 Kč
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142
VESELÝ ALEŠ

143
BOUDNÍK VLADIMÍR

(1935–2015)

(1924–1968)

Struktura

Bez názvu

strukturální grafika, monotyp
38 × 41 cm
sign. UD Aleš Veselý
na rubu razítko sbírky: Jeanine
et Raoul-Jean Moulin
32 000 Kč

1963
strukturální grafika
34 × 17 cm
sign. UD V. Boudník 1963
22 000 Kč
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144
BĚLOCVĚTOV
ANDREJ (1923–1997)
Kompozice
1970–1971
olej, laky, sololit
71 × 110 cm
sign. LD Bělocvětov 70,
na rubu A. Bělocvětov 70-71
75 000 Kč

145
KOPECKÝ BOHDAN (1928–2010)
Kompozice
1969
olej, plátno
56,5 × 76,5 cm
sign. PD B. Kopecký 69
90 000 Kč
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146
GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)
Pobřeží
1972
kombinovaná technika, olejová tempera, sololit
25,5 × 71 cm
sign. PN F. Gross 72
120 000 Kč

147
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
Papillární píseň
1979
koláž, proláž
24,5 × 34,5 cm
sign. PD monogram JK 79, na rubu Jiří Kolář 79
na rubu název díla autorem
27 000 Kč

148
FILA RUDOLF (1932–2015)
Bez názvu
1989
pseudoakvatinta, tisk, papír
59 × 41,5 cm
sign. PD R. Fila 89, na rubu Rudolf Fila 1989
na rubu autorem: pseudoakvatinta
20 000 Kč
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149
VÁLOVÁ JITKA (1922–2011)
Bez názvu
1985
kombinovaná technika, karton
98 × 72 cm
sign. PD J. Válová 85
70 000 Kč
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150
WOJNAR JAN (1944–2014)
Přesýpací báseň
2007
objekt
30 × 30 cm
sign. na rubu na štítku Wojnar 2007
na rubu na autorském štítku název díla
30 000 Kč
Jan Wojnar, klíčová osobnost českého konceptuálního umění, jehož tvorba byla částečně reflektována i v širším, mezinárodním
kontextu.
První tvůrčí období Jana Wojnara je spjato s šedesátými lety, a sice s fenoménem
Nová citlivost. Umělec tehdy zkoumal vztahy mezi monochromní plochou a reliéfními,
mnohdy čistě geometrickými útvary na ni
aplikovanými. Jednou z důležitých poloh
jeho tvorby byly tzv. „Přesýpací básně“,
kterým se Wojnar začal věnovat od roku
1968.
Na těchto dílech Wojnar manifestoval
určitou autonomii díla v interakci se svým
pozorovatelem, který přebírá roli samotného tvůrce a zároveň recipienta díla.

151
KOBLASA JAN (1932–2017)
Z cyklu Mistři pěvci Norimberští
2000
mořená dřevěná plastika, autorský
podstavec
v. 212 cm
sign. nezjištěna
190 000 Kč
VYSTAVENO
Jan Koblasa, Sonia Jakuschewa –
Rozhovory, Topičův salon, 2014
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152
NEPRAŠ KAREL (1932–2002)
Hřbitovní plastika
1973
litina, keramický květináč, výplň, hlína
v. 37 cm
sign. nezjištěna
přiložený certifikát potvrzující pravost díla
90 000 Kč

153
NEPRAŠ KAREL (1932–2002)
Velká facka
objekt, litina, šroub, dřevo
30 × 26 × 13 cm
sign. nezjištěna
přiložený certifikát potvrzující pravost díla
90 000 Kč
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154
GEBAUER KURT (1941)
Freud
2006
bronzová plastika
v. 28 cm
sign. ze strany na plintě Kurt Gebauer 2006
přiložený certifikát s potvrzením pravosti díla
195 000 Kč
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VYSTAVENO
retrospektivní výstava v Národní galerii, březen
2020 – leden 2021

Kurt Gebauer se řadí k nejvýznamnějším přestavitelům současné české výtvarné scény, dalo
by se říci, dnes již k žijícím klasikům. Jako sochař
ve svobodném povolání pracuje od roku 1969,
kdy absolvoval AVU. Svá studia doplnil výraznými zahraničními stážemi. V roce 1965 u Otto
Herberta Hajeka ve Stuttgartu a v roce
1972 v Paříži u prof. Césara Baldaciniho
na Academii des Beaux-Arts.
Byl členem volného seskupení 12/15 Pozdě,
ale přece (Jiří Sopko, Michael Rittstein, Jiří
Beránek… nebo například i Ivan Kafka, se kterým společně s Magdalenou Jetelovou a dalšími
významnými umělci realizoval v roce 1981 dnes
již legendární výstavu Malostranské dvorky, která
byla vyústěním řady akcí, kdy politika komunistického režimu znemožňovala mladým umělcům
přístup do oficiálních výstavních síní). Tento stav
minulosti také zapříčinil, že se Gebauer na čas
odstěhoval na samotu, kde založil vlastní Stát
Gebauer a vytvářel svá díla stranou od centrálního dění. Režimu se přesto zcela nepodařilo
potlačit tvorbu Kurta Gebauera, který se prosadil
i v této době řadou soch. Mezinárodní úspěch
slaví např. v roce 1976 plastika z textilu odlitá
do bronzu nazvaná Utíkající dívka. Je umístěna v Antverpách v Openluchtmuseum voor
Beeldhouwkunst Middelheim, před Domem umění
v Opavě a v Národní galerii v Praze.
Po Sametové revoluci dochází k opravdové
„explozi“ výstavních i tvůrčích aktivit Kurta
Gebauera, který se věnuje volné tvorbě, ale také
hojným realizacím ve veřejném prostoru a výstavám v klíčových galeriích.
Se sochou Freud se KG účastnil cca před 15 lety
soutěže vyhlášené Prahou k umístění Freudova
pomníku na Kozím plácku. V extrémně silné
konkurenci umělců jako David Černý, Jaroslav
Róna nebo Stefan Milkov nakonec návrh Kurta
Gebauera neuspěl, přestože jeho kolegové tento
návrh hodnotili také velmi vysoko. S netradičním pojetím Gebauera, kterého inspirovalo jedno
ze stěžejních Freudových témat, kdy navrhl
pohovku s nataženým, doutník si vychutnávají-

cím psychoanalytikem, který má zarostlou tvář,
ale nahé ženské tělo, se ve své době nebyl schopen ztotožnit nejen tehdejší pražský primátor.
Jak píše v jednom ze svých textů Jiří Přibáň o díle
Kurta Gebauera: „Tvorba Kurta Gebauera je opojná, protože dokáže kombinovat lehkost s vážností
a nespoutanou radost s filosofickou hloubkou.
Velikost mu není cizí, protože to je vlastnost prostorová, a nikoli symbolická. O to víc však dokáže
bourat jakýkoli kulturní kánon a zapouzdřené
symboly velikánství, ať se jedná o Mozarta, nebo
o návrh na pomník Sigmundu Freudovi, na němž
je slavný moravský rodák zpodobněn v klasické
poloze a s ženskými ňadry. V této zdánlivé hře
a sémantické zkratce se však skrývá hluboké
porozumění Freudově teorii, která vznikla teprve
potlačením ženské sexuality a fixací na mužské
libido. Jak sochař správně pochopil, Freudův
pomník potom musí být především pomníkem
ženské sexuality. Jasným gestem umělce tak
Gebauer provedl definitivní psychoanalýzu psychoanalýzy, ale tím si proti sobě popudil všechny
komise, které rozhodují o pomnících a monumentech a jejichž starostí je kodifikovat a kanonizovat
naši kulturní a civilizační paměť.“
Nakonec nebyl ve „zpolitizované“ situaci dosud
zrealizován ani vítězný návrh Michala Gabriela,
který byl z návrhů všech velkých sochařských
jmen vybrán odbornou porotou.
Z modelu byly zhotoveny 3 bronzové odlitky,
z nichž 2 zůstávají v rodině autora a nabízený
odlitek je tak jediným dostupným exemplářem,
což z něj dělá sběratelský unikát. Konkrétně tento
odlitek byl vystaven na rozsáhlé retrospektivní
výstavě v Národní galerii, která probíhala od března 2020 až do ledna 2021.
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155
ANTAL EDUARD (1929–2011)
Městský motiv II.

156
OVČÁČEK EDUARD (1933)
Bez názvu

1965
olej, deska
81 × 65 cm
sign. LD monogram EA 65
na rubu štítek s popisem díla

1961
kombinovaná technika, koláž, textilie, vrypy,
barva, deska
33 × 24,5 cm
sign. PD E. Ovčáček 61
30 000 Kč

130 000 Kč

157
CHATRNÝ DALIBOR
(1925–2012)

Opona
1989
kombinovaná technika,
podlepené perforace, akryl,
netkaná textilie
46 × 78,5
sign. PD D. Chatrný 89
20 000 Kč
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158
HILMAR JIŘÍ (1937)
Bez názvu
1986
lepené dřevo, tmel
74 × 28 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 86.
65 000 Kč
Zde uvedená práce z roku 1986 představuje jednu z poloh tvorby Jiřího Hilmara,
zásadní postavy nejen v českém,
ale rovněž i mezinárodním uměleckém
kontextu.
Od poloviny sedmdesátých let se Hilmar
stále intenzivněji soustředí na problematiku přírody a jejího ohrožení ze strany technické civilizace. Tehdy začaly
vznikat dřevěné objekty. Dřevěné latě
vyříznuté z kmene stromu umělec opět
svazuje šňůrou, spojuje a klíží do nového celku. Dřevo má pro Hilmara svou
zvláštní poezii. Rodí se, žije a umírá jako
člověk.
V devadesátých letech Hilmar představil
své dílo i v zámoří, a sice v Chile. Během
svého zahraničního působení vystavoval
na předních zahraničních scénách, jako
například v institucích: Galerie Hanse
Mayera – Düsseldorf; Kunstverein –
Mnichov; Institut für moderne Kunst
– Norinberk, Paris Art Center – Paříž.
Počet jeho autorských výstav dosahuje
několika desítek.

159
MERTA JAN (1952)
Pěšinka
1993–1999
olej, plátno
45 × 55 cm
sign. na rubu Jan Merta 1993-99
na rubu název díla autorem
180 000 Kč
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160
KYNCL FRANTIŠEK

161
KYNCL FRANTIŠEK

162
KYNCL FRANTIŠEK

(1934–2011)

(1934–2011)

(1934–2011)

Strukura

Monostruktura

Struktura

objekt, kombinovaná technika,
asambláž, dřevo, reliéf, papír na
desce
44 × 32 × 5 cm
sign. nezjištěna
80 000 Kč

1989
reliéf, akryl, karton
55 × 55,5 cm
sign. na rubu F. Kyncl 1989
45 000 Kč

1988
reliéf, monotyp, papír
35 × 85 cm
sign. na rubu F. Kyncl 88
22 000 Kč

264 | 1. ART CONSULTING

163
KOBLASA JAN (1932–2017)
Z cyklu Apokalypsa XII
1967–1968
lept, autorský tisk
64,5 × 49 cm
sign. PD monogram K 67-68
5 000 Kč

164
OVČÁČEK EDUARD (1933)
Škleb balvana
1990
kombinovaná technika, reliéf, papírová hmota,
olej, plátno
65 × 45 cm
sign. UD E. Ovčáček 90, na rubu Eduard
Ovčáček 1990
na rubu název díla autorem
45 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
monografie Eduard Ovčáček – Jiří Valoch, Jiří
Machalický, Juraj Mojžíš, str. 430
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165
KOLÍBAL STANISLAV (1926)
Berlínská kresba č. XVIII
1988
kresba tužkou, uhel, karton
85 × 60 cm (výřez)
sign. UD Kolíbal 1988
80 000 Kč

„Stanislav Kolíbal
je tvůrce, jenž vnímá
umění jako výsostnou
formu komunikace, jako
vrcholný syntetický projev
obsahových, formálních,
estetických, etických
i senzitivních maxim, ke
kterým je nutné se v daném
okamžiku vztahovat
a usilovat o ně.“

(Martin Dostál, 2012)
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Monumentální cyklus „Berlínských kreseb“ vytvořil Stanislav Kolíbal za svého pobytu v Berlíně,
v roce 1988. Cyklus obsahuje přes sto kreseb,
které jsou číslovány římskými číslicemi. Sám
autor o této sérii uvedl: „každou kresbu jsem začínal na pohled mechanickým rozdělením papíru
na poloviny. Vzdálenosti pak určovaly poloměry
kružnic nebo strany čtverců. Postupem kreslení
bylo dosaženo určité konstelace, jejíž výsledek
jsem spatřoval v nalezení netušených shod a rovnováhy. Některé z kreseb se staly podnětem
k mým prostorovým Stavbám.” (Stanislav Kolíbal.
Retrospektiva, katalog výstavy, Národní galerie
v Praze 1997, s. 166).
Cyklus „Berlínských kreseb“, do nějž patří i zde
uvedená kresba „č. XVIII“, je výrazným příkladem
konceptuálně-prostorového uvažování Stanislava
Kolíbala, které se zhodnotilo i do umělcovy následující tvorby – především do jeho cyklu „Staveb“,
kdy se některé z „Berlínských kreseb“ staly
samotným půdorysným základem pro dřevěné
či železné „Stavby“, které jsou proto mnohdy vnímány jako „kresby v prostoru“.
Kolíbalovo dílo je, a i v minulosti bylo, reflektováno významnými osobnostmi uměleckého
světa. Kromě českých umělců a teoretiků, navštívili umělcův pražský ateliér například Thomas
Messer, známý americký teoretik slovenského
původu; dále slavný americký malíř Frank Stella;
italský galerista Arturo Schwarz; francouzský teoretik Pierre Restany, italský malíř Achille Perrilli,
ředitel Muzea Sztuki v Lodži Ryszard Stanisławski
a další.
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166
KOLÍBAL STANISLAV (1926)
Kresba
1977
kresba tužkou, perem, karton
62,5 × 48 cm
sign. UD St. Kolíbal 77
30 000 Kč

167
ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)
Tvor za mříží
1980
kombinovaná technika, frotáž, perforace,
grafit, karton
61,5 × 48,5 cm
sign. UD Adriena Šimotová 80
30 000 Kč
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168
ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)
Tři sklenice
2008
pigmenty, ruční papír
99 × 70 cm
sign. UD Adriena Šimotová 2008
90 000 Kč

169
MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)
Undulační válce
1978
kresba tuší, tužka, karton
45 × 33 cm
sign. na rubu 1978 Vl. Mirvald
70 000 Kč
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170
KUČERA ZDENĚK (1935)
Bílý čtverec III
1990
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu na blindrámu Zdeněk Kučera / 1990
na rubu název díla autorem, přiložený certifikát pravosti díla
55 000 Kč

171
JANOUŠKOVÁ VĚRA
(1922–2010)

Hlava
1972
koláž, kresba tuší, tužkou, karton
59,5 × 40,5 cm
sign. PD monogram V. J. 1972
35 000 Kč

172
BOŠKA JINDŘICH (1931)
Kompozice čtverečků I
2000
olej, sololit
100 × 122 cm
sign. 2× na rubu na štítku Jindřich
Boška 2000
na rubu 2× štítek s popisem díla
50 000 Kč
REPRODUKOVÁNO
Jindřich Boška – Ohlédnutí, Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě, 2006, str. 13
autor při práci na díle
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173
SÝKORA ZDENĚK (1920–2011)
Linie č. 21

174
KASALOVÁ JANA (1947)
Z cyklu Lost Cities (Jerusalem–Kahira)

1986
barevná serigrafie
53 × 53 cm
sign. PD Sýkora

2015
kombinovaná technika, plátno
110 × 110 cm
sign. na rubu Jana Kasalová 2015
na rubu štítek s popisem díla

85 000 Kč

70 000 Kč
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175
NAČERADSKÝ JIŘÍ
(1939–2014)

Geometrická
2003
olej, překližka
61 × 73,5 cm
sign. PD Jiří Načeradský 2003
48 000 Kč
VYSTAVENO
Jiří Načeradský, Rabasova galerie
Rakovník 2014–15
Accrochage, Galerie Vltavín Praha
2017
LITERATURA
Jiří Načeradský, Rabasova galerie
Rakovník 2014, str. 11

176
NAČERADSKÝ JIŘÍ
(1939–2014)

Kleopatra
2010
olej, plátno
54 × 65 cm
sign. UD Načeradský 2010
38 000 Kč
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177
KUNC MILAN (1944)
Blumenstrauss an sich I.

VYSTAVENO
NEUE Galerie – Sammlung Ludwig, Cáchy,
1983–1984

1983
olej, plátno
55 × 40 cm
sign. LD M. Kunc 1983
90 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
Aspekte Heutiger Deutscher Kunst, str. 13,
Cáchy 1983
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AUKČNÍ ŘÁD AUKČNÍ SÍNĚ
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553
I. Úvodní ustanovení
1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl Aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o. formou aukcí.
2. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními
normami České republiky.
3. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty Aukční síně a další osoby pouze se souhlasem Aukční síně.
4. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553.
5. Konání aukce oznamuje Aukční síň dle svého uvážení způsobem obvyklým, například v aukčním katalogu, na svých internetových stránkách,
ve sdělovacích prostředcích apod.
6. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.

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

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

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

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

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

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

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

III. Auction Organisation
1

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

IV. Payment Method
1

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

V. Other Provisions
1

2
3

4
5

6

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

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

DRAŽTE S NÁMI.
ONLINE.

1

Zaregistrujte se na www.livebid.cz.

2 Vaše účast na aukci bude schválena.

3

Procházejte katalog online
a vkládejte limity.

4

Zúčastněte se aukce z počítače,
telefonu nebo tabletu.

Průběh aukce bude
v reálném čase přenášen
do vašeho zařízení.

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

http://acb.livebid.cz

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

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

Vyplnění formuláře
Tento formulář by měl být použit na jednu aukci. Uveďte číslo položky, autora věci a datum prodeje
v prostoru horní části formuláře, pokud není již předvyplněn.
Uveďte prosím maximální kupní cenu v dražbě, kterou jste ochotni zaplatit za každou položku. Jiné pokyny
k nákupu nebo neomezené nabídky nebudou akceptovány. Nabídky musí být číslovány ve stejném pořadí
jako v katalogu.
Náhradní nabídky pro položky lze učinit slovem NEBO u čísla položky. To znamená, že pokud jste
byli na začátku hodně úspěšní, nebudeme pokračovat a ucházet se o dražbu další položky pro vás.
Nebo naopak, pokud vaše dřívější nabídky byly neúspěšné, budeme i nadále dražit za vás pro zbývající
položky uvedené na formuláři.
Pokud jste si sjednali telefonní dražbu, jasně prosím určete telefonní číslo, na kterém jste k zastižení
v době konání prodeje, včetně kódu země. Zavoláme vám ze sálu krátce před započetím dražby předmětné
položky.
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PLNÁ MOC
PRO ZASTUPOVÁNÍ V DRAŽBĚ
Dražba po telefonu
Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553,
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 28. 3. 2021 ve 13.30 hod.,
na adrese Topičův salon – Národní třída 9, Praha 1, a dražila za mne do uvedených limitů či po telefonu
následující věci:
č.

autor

název

cena	limit nebo telefon

___ ___________________

___________________________

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

Podpis:

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

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

výše aukčního poplatku:
20 %
18 %
16 %

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

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