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VÝSTAVA DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ / EXHIBITION OF ARTWORKS
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
26. 5. – 13. 6. 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 13. 6. 2021, od 12:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Neděle 13. 6. 2021 ve 13:30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

Will take place on June 13, 2021 at 1.30 p.m. in the Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

KONTAKTNÍ ÚDAJE / CONTACT INFORMATION
tel.:  (+420) 224 232 500
  (+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
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JMENNÝ REJSTŘÍK
 položka

A
Alviani Getulio 85
Anderle Jiří 122
Aubertin Bernard 78

B
Balcar Jiří 49
Barrese Antonio 79
Bauch Jan 27
Beneš Vincenc 108
Beneš Vlastimil 120
Bertrand Ode 81
Bílek Alois 9, 103
Bolf Josef 72, 73
Boudník Vladimír 152, 153, 154
Brožík Václav 2

C
Cigler Václav 56
Costa Toni 77

Č
Černý Karel 25

D
David Jiří 74
Díaz Federico 68
Dlouhý Bedřich 67, 155
Dokoupil Jiri Georg 58
Drtikol František 32
Dvorský Bohumír 35

E
Eberl František Zdeněk 24

F
Fernandez Armand Pierre 82
Fila Rudolf 88
Filla Emil 14, 30
Fremund Richard 121

G
Glattfelder Hans Jörg 84
Gruppo MID  79
Grygar Milan 57, 63, 156
Gutfreund Otto 18

H
Hliněnský Robert 44
Hudeček Antonín 102
Hudeček František 117
Hynais Vojtěch 4

I
Istler Josef 142, 144

J
Jakub František 93
Jambor Josef 99
Janeček Ota 118, 119
Jankovič Jozef 89
Janoušek František 31, 114
Jíra Josef 124, 125, 126
Jiroudek František 26
John Jiří 43
Justich Rainhold 91

K
Kafka Čestmír 111
Kalvoda Alois 6, 98, 100
Kars Jiří (Georges) 20
Kaván František 7
Kintera Krištof 75
Klimo Alojz 90
Koblasa Jan 48
Kolář Jiří 135, 136, 137
Kolíbal Stanislav 51, 158
Komárek Vladimír 127, 129
Kompánek Vladimír 87
Koons Jeff 86
Kopf Maxim 17, 19
Korpaczewski Igor 169
Kotík Jan 40
Kotík Pravoslav 37, 109, 110
Koudelová Šárka 168
Kubíček Jan 62, 159, 160
Kubín Otakar 22, 23
Kučerová Alena 163, 165
Kunc Milan 146, 161
Kupka František 11, 12
Kvíčala Petr 69

L
Lacina Bohdan 47
Lhoták Kamil 131–134

M
Malich Karel 59, 60, 61, 123, 166
Malý František 15
Marangoni Alberto 79
Matal Bohumír 36, 38
Merta Jan 70
Mervart Augustin 97
Mirvald Vladislav 157
Molitor Otto 101
Muzika František 33

N
Načeradský Jiří 145, 147
Nativi Gualtiero 76
Navrátil Josef 1
Nejedlý Otakar 16
Němec Rudolf 151
Nemes Endre 141
Nowak Willi 130

O
Obrovský Jakub 94, 95
Ouhel Ivan 66, 150
Ovčáček Eduard 143

P
Panuška Jaroslav 5
Pastrňák Petr 164
Petrbok Jiří 167
Piesen Robert 46
Pittermann-Longen Emil Artur 21
Preisler Jan 3
Preissig Vojtěch 10, 96
Procházka Antonín 13, 28, 105, 106
Procházková Linka 107

R
Rittstein Michael 53, 148
Rossi Horacio Garcia 80

S
Serpan Jaroslav 50
Sion Zbyšek 41
Skála František 162
Sklenář Zdeněk 29
Sopko Jiří 65, 149
Souček Karel 39, 54
Stefan Bedřich 8
Stein Joël 83
Sutnar Ladislav 55
Sychra Vladimír 112
Szobel Géza 52

Š
Šíma Josef 34
Šimotová Adriena 64
Špála Václav 104
Špillar Jaroslav 92
Štech Adam 71

T
Tichý František 115
Tikal Václav 42

V
Valter Karel 139
Veselý Aleš 153
Vohrabal Josef 45
Vožniak Jaroslav 138, 140

W
Wiesner Richard 113
Wittig Claus Peter 58

Z
Zoubek Olbram 128
Zykmund Václav 116
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EXKLUZIVNÍ VÝBĚR 
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1

NAVRÁTIL JOSEF 
(1798–1865)

Horská krajina
kvaš, karton
21 × 26 cm
sign. LD Jos. Navrátil

150 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Rodák ze Slaného Josef Matěj Navrátil se nejpr-
ve vyučil u svého otce malířem pokojů. Následně 
v letech 1819–1823 studoval na pražské Akademii 
výtvarných umění u Josefa Berglera. Roku 1843 
poprvé navštívil Německo a švýcarské Alpy, 
v padesátých letech se tam vrátil ještě několikrát. 
Jeho činnost byla všestranná, její těžiště však spo-
čívalo až do počátku padesátých let v nástěnné 
malbě, v níž dosáhl velkého mistrovství a mimořád-
ného účinu. Mimo jiné vytvořil malířskou výzdobu 
na zámcích v Liběchově, Ploskovicích, na Klenové, 
v Zákupech a v neposlední řadě v Jirnech, 
kde v duchu dobově oblíbených „Zimmerreisen“ 
geniálně vyzdobil tzv. Alpský pokoj.

Navrátil se ztotožnil s bezstarostností a hravostí 
druhého rokoka a poklidnou atmosférou bieder-
meieru. Vyšel z koloristické tradice osmnácté-
ho století, jak ji u nás reprezentoval především 
Norbert Grund – ze spojení benátských, holand-
ských a watteauovských vzorů. Zatímco jeho 
krajinomalby jsou romanticko-rokokové, v žánrech 
a zátiších předjal směřování k realistické malbě. 
Na vrcholu své tvůrčí síly stanul v padesátých 
letech devatenáctého století. Jeho krajiny, drobné 
žánry, zátiší i figurální skici patří k pokladům čes-
kého malířství.

V posuzovaném obraze „Horská krajina“ se Josef 
Navrátil představuje jako mistrný krajinář, který 
drobné kvaše tohoto typu vytvářel jako reminis-
cence na své četné cesty do Alp. Romantické 
cítění ho výrazně ovlivnilo při výběru úchvatných, 
tzv. „vznešených“ motivů, jejichž majestátnost 
lidskou bytostí až otřásá. Příkladně tu ztvárnil 
do mlh ponořený horský masiv, barevně nádherně 
kontrastující s partií vzrostlých stromů v popředí. 
Obrazový celek uměle komponoval s ohledem 
na co nejmocnější účin i možnost sebeprojek-
ce diváka do drobné figurální stafáže. Ta vnáší 
do celé scény živost a hravost.

Navrátilovy kvašové krajiny, jako posuzované 
dílo, se vyznačovaly převážně stejným formátem 
a podobnou adjustací, aby z nich, dle dobové záli-
by, bylo možné utvářet nesmírně působivá aranž-
má v interiéru.

Posuzovaný obraz „Horská krajina“ je autentic-
kým, kvalitním, romanticky laděným dílem Josefa 
Navrátila, autora, jehož tvorba představuje jeden 
z vrcholů českého umění devatenáctého století. 
Malířova bohatá tvorba, v mnohém navazující 
na českou rokokovou tradici a zároveň předjíma-
jící nové realistické tendence, je jedinečná svým 
výtvarným mistrovstvím a neobyčejným koloris-
tickým citem. Žánrová rozmanitost jeho prací sahá 
od krajinářských záběrů, jež vytvářel též v komor-
ních, atmosféricky nesmírně působivých kvaších 
(kterým je i posuzované dílo), přes figurální díla 
čerpající z prostředí každodenního života, divadla 
i šlechtické společnosti, až ke smyslově neobyčej-
ně atraktivním zátiším, představujícím nejrůznější 
druhy ovoce a kulinářských lahůdek.
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2

BROŽÍK VÁCLAV (1851–1901)

Námluvy
kolem 1880
olej, karton
35 × 27 cm
sign. PD V Brožík

220 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Naděžda Blažíčková-
-Horová, PhDr. Rea Michalová, Ph.D., na rubu 
potvrzení pravosti prof. Nechleby

Posuzovaný obraz „Námluvy“ je autentickým, bri-
lantně malířsky ztvárněným, koketně rozverným 
dílem Václava Brožíka, malíře téměř románového 
životního příběhu, který se z malých poměrů 
vypracoval mezi nejslavnější umělce své doby 
a dokonce i ke šlechtickému titulu. Mnohofigurální 
výjevy o velikosti šesti až sedmi metrů, se kterými 
cestoval po Evropě, Spojených státech americ-
kých i Kanadě, mu vynesly celosvětovou proslu-
lost. Desítky jeho pláten na náměty z českých 
dějin charakterizuje perfektní znalost historického 
prostředí a kostýmů, bohatá gestikulace i mimika 
obličejů hlavních protagonistů děje i početného 
davu. Mnohokráte sáhl i za rámec národních dějin. 
Přestože byla historická malba v jeho díle beze-
sporu dominantní, Brožík byl malířem neobyčejně 
všestranným. 

Obraz „Námluvy“ je kvalitní ukázkou Brožíkovy 
tvorby v kategorii tzv. „salonního žánru“. Díla 
tohoto typu vznikala zejména po roce 1880, 
krátce poté, co se umělec oženil s Hermínou 
Sedlmayerovou, dcerou bohatého obchodníka 
s obrazy Charlese Sedlmayera, čímž se dostal 
do pařížské „vyšší“ společnosti.

Toto dílo skvěle dokládá, že Václav Brožík vládl 
štětcem opravdu mistrně, a to jak na plátnech 
monumentálních rozměrů, tak ve formátech dale-
ko komornějších. Byl umělcem nesmírně pracovi-
tým a pilným, který před tvorbou finálního obrazu 
vytvářel jednak velké množství kresebných studií, 
jednak pečlivě studoval reálie. Posuzované dílo 
se vyznačuje autorovou téměř geniální schopností 
malířského zachycení vizuálně velmi bohaté inte-
riérové scény. Fascinuje bezchybným ztvárněním 
kvality různých druhů textilií, přes drobné detaily 
zařízení, až k přesvědčivým výrazům společenské 
smetánky ve chvíli koketerie. Výtvarně tu přitom 
není nic „vyumělkovaného“ ani tvrdého, umělcův 
výraz je plně vystavěn na tónově skvěle roze-
hrané barvě. Celkové podání této drobné scénky, 
jež potěší oko i duši každého diváka, vykazuje 
inspiraci holandským barokním žánrem, tak, jak 
ho Václav Brožík důkladně poznal za svého studij-
ního pobytu v Nizozemí (1879).

Dílo salonního  
žánru
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PREISLER JAN (1872–1918)

Pokušení
kolem 1916–1917
olej, karton
23,5 × 31 cm
sign. LD monogram JP

480 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D., 
PhDr. Jan Nízký

Preislerovo dílo je zvláštní a mimořádnou hodno-
tou v dějinách českého umění. Čím je „nenápad-
nější“ a „tišší“, tím je také podstatnější a závaž-
nější. Jan Preisler, v čele své generace, společně 
s Antonínem Slavíčkem a Antonínem Hudečkem, 
se zasloužil o to, že nově pojímaný obraz 
se dostal k nitru diváka, že zasáhl jeho soukro-
mí, citovou individualitu. Preislerovy obrazy jsou 
„poselstvím duše, která putovala světem, zprvu 
i krajinami beznaděje a cizoty, až se vrátila opět 
k sobě a svou citovou zkušeností natolik zjasněla, 
že mohla pocítit dotek s tím, co bývalo nazýváno 
'duší světa'“ (P. Wittlich).

Preislerovo malířské dílo doprovází četné olejo-
vé skizzy, pastely a kresby – studie, kompoziční 
náčrty, v nichž autor promýšlel své obrazové cykly 
a koncepci monumentálních zakázek, jež tvoří 
mimořádně závažnou součást jeho uměleckého 
odkazu. Lze jimi doložit krystalizaci jeho výtvar-
ného projevu a jeho trvalé základní rysy: origi-
nální básnickou obraznost, niternost, citovost, 
hledání harmonie, spojení motivických složek díla 
s čistou výtvarností i bytostný dekorativní smysl, 
který Preisler uplatňoval zejména v realizacích 
pro architekturu.

Postava černovlasého muže, na posuzovaném 
obrazu ztvárněná v doprovodu černého hřeb-
ce, je malířovým alteregem, procházejícím celou 
autorovou tvorbou. Tato figura dozrála z vesnic-
kého mladíka, stojícího na prahu života, k podobě 
„umírněného“ Adama (obrazy „Adama a Evy“) 
až k tomuto „Parsifalovi“ (dle přirovnání Jaromíra 
Pečírky), který pohrdá svody. Mladíkův pasiv-
ní postoj vůči vábení dívek neznamená váhání 
vyvolané nutností výběru jedné z nich, ani vzdá-
ní se obou, protože ani jedna neodpovídá jeho 
představě. Jako by jeho aspirací byly jiné, „vyšší“ 
cíle, než ty, které poskytuje vezdejší smyslový 
svět. Jan Preisler tu dokázal nesmírně senzitivně 
ztvárnit psychodrama moderního člověka, který si 
objevuje hranice svého vnitřního života. V uvolně-
ném rukopisu, delikátních vztazích barvy k ploše 
a téměř hudební kompozici provázané plynulým 
rytmem dosáhl vzácného prolnutí malířské vol-
nosti a řádu. 

Posuzovaný obraz „Pokušení“ je originálním, 
motivicky okouzlujícím – autobiograficky ladě-
ným – a sběratelsky velmi atraktivním dílem Jana 
Preislera, jednoho z prvních vůdčích představitelů 
české moderny. Svou tvorbou, reagující osobitým 
způsobem na podněty mezinárodního symbolis-
mu a secese, razil na počátku století v malířství 
nové cesty a vytyčoval nová kritéria. Preisler, 
zapojený do moderních snah také intenzivní čin-
ností ve Spolku výtvarných umělců Mánes, jehož 
byl několikrát předsedou, je všeobecně přijímán 
za tvůrce prvního moderního obrazu v českém 
malířství, který všechny dobové vlivy dokázal pře-
tavit v osobitou syntézu propojující neoromantic-
ký idealismus, symbolistní soustředění na hlubiny 
duše i secesní požadavek originálního stylu.
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HYNAIS VOJTĚCH 
(1854–1925)

V plenéru (Dívčí poloakt)
olej, plátno, kašírováno
25,5 × 20,5 cm
sign PD V Hynias Paris

220 000 Kč

pravost potvrdila PhDr. O. Macková, odborná 
expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

v Čechách prosazoval svého přítele Františka 
Kupku). V roce 1893 byla Hynaisovi nabídnuta 
profesura na pražské Akademii, kterou nadše-
ně přijal. Jeho pocty zahrnovaly také členství 
v České akademii věd a umění a jmenování 
důstojníkem francouzské Čestné legie.

Přes svůj dlouhodobý pobyt v cizině měl k čes-
kému prostředí nejvřelejší vztah. To ho vedlo 
k účasti na výzdobě Národního divadla, pro které 
v letech 1881–1883 vytvořil hlavní oponu, jež 
nahradila shořelou oponu od Františka Ženíška. 
Je zajímavostí, že při této práci byla předobra-
zem k postavě Génia slávy Suzanne Valadono-
vá, matka malíře Maurice Utrilla, sama malířka 
a modelka, která kromě Hynaise inspirovala 
autory jako H. de Toulouse-Lautrec, A. Renoir 
či E. Degas. Úspěch opony Národního divadla 
zajistil Hynaisovi i další prestižní zakázky – pro 
Dvorní divadlo ve Vídni či Pantheon Národního 
muzea v Praze.

Posuzovaný obraz „V plenéru (Dívčí poloakt)“ 
je mistrnou komorní ukázkou Hynaisova světelného 
verismu. Zkušenosti od největších dobových mistrů 
klasické, akademické linie, Feuerbacha, Gérôma 
a Baudryho, ho vyškolily k malbě až fotografické 
bravury, kterou „zmodernizoval“ dobově aktuálním 
plenérovým luminismem, jakýmsi „upraveným 
a umírněným impresionismem“, jak tento výtvarný 
proud francouzské malby nazval Émile Zola.

Posuzovaný obraz „V plenéru (Dívčí poloakt)“ 
je výsledkem vrcholné malířské kultivovanosti. 
Přesně tato potřeba dokonalosti, manifestovaná 
až „akvarelově“ vyjemnělou malbou, odpovídala 
Hynaisovu naturelu. Typické akademické téma, 
jímž byl celofigurální akt, tu malíř transponoval 
do méně klasické formy půlfigury, vsazené do pří-
rodního prostředí. Pro portrét hnědovlásky, vidě-
né v poloprofilu s poetizujícím, melancholickým 
nachýlením hlavy, je příznačná zvláštní nenuce-
nost. Něžný pel dívčina porcelánově hladkého 
těla umocňuje vibrace světla, jehož tóny reflektují 
zeleň listnatého remízku. Vojtěch Hynais v tomto 
krásném díle dokázal výtvarně zachytit přirozený 
půvab modelu i s psychologickým akcentem.

Posuzovaný obraz „V plenéru (Dívčí poloakt)“ 
je originálním, malířsky rafinovaným, náladově 
luministickým francouzským dílem Vojtěcha 
Hynaise, jedné z největších a nejpodnětnějších 
postav tzv. generace Národního divadla, malí-
ře světových kvalit, který do našeho prostředí 
přinesl program pre-impresionistické, plenérové 
malby a zrevolucionalizoval tím celé romaticko-
-renesanční pokolení. Zůstal umělecky otevřenou 
a vnímavou osobností, která přispěla k formo-
vání vývoje českého moderního malířství (mj. 
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PANUŠKA JAROSLAV 
(1872–1958)

Upír a dělnická revoluce
1899
tuš, akvarel, papír
28 × 41 cm
sign. PD J. Panuška 99

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Panuškovy děsuplné motivy v období od roku 
1900 do prvního desetiletí byly publikovány 
v časopisech Zlatá Praha, Rudé květy a zprvu 
také ve Volných směrech. Zdá se, že vrstva těch-
to témat je mnohem širší a bohatší a že existuje 
celá řada derivátů jeho snových vizí, kdy stra-
šidelná upíří monstra permutoval do sociálních 
rolí, z nichž vystupují v aktuálních dobových 
společenských a politických kulisách. Dobová 
kritika Panuškova díla přijímala jako zvláštnost, 
spojovala je s oblíbenými pohádkovými příběhy, 
zatímco nesmlouvavý básník a kritik Moderní 
revue Karel Hlaváček měl pro Panušku slova 
obdivu. Symbolismus Panuškových obrazů vznikal 
postupně při jeho četných krajinářských zku-
šenostech, z nichž se sublimovala část tvorby 
poukazující k hlubinným zdrojům autorova nevě-
domí. Přítomné dílo bylo opakovaně publikováno 
v tematických výstavách a katalozích jako příklad 
sociální aktuality přelomu století, jíž nechybí 
dávka humoru a nadsázky, v čemž mimo jiné vyni-
kal i Panuškův současník František Kupka. 

VYSTAVENO
Galerie hlavního města Prahy – dům 
U Kamenného zvonu, V okovech smíchu. 
Karikatura a české umění 1900–1950, 2006

Oblastní galerie výtvarného umění v Chebu, 2009

Kunstmuseum Bayreuth, 2010

Oblastní galerie výtvarného umění Jihlava, 2012

Západočeská galerie v Plzni – výstavní síň 
„13“, Na okraji davu. Umění a sociální otázka 
v 19. století, 2014

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 
2014

Severočeská galerie v Litoměřicích, 2015 

UVEDENO
publikace Roman Prahl, Adam Hnojil – Démoni 
ze země nevědomí, Hluboká nad Vltavou a Praha 
2014

REPRODUKOVÁNO A PUBLIKOVÁNO
V okovech smíchu, Karikatura a české umění 
1900–1950

Ondřej Chrobák, Tomáš Winter (eds.), V okovech 
smíchu. Karikatura a české umění 1900–1950, 
Praha 2006, s. 12 (reprodukováno)

Patrik Šimon – Adam Hnojil, Zamlčená moderna 
/ Iluze a sny / Středoevropské umění ze sbírky 
Patrika Šimona / 1880–1930, Praha 2009, s. 134 
(repro)

Patrik Šimon – Adam Hnojil, Die totgeschwiegene 
Moderne / Illusionen und Träume / 
Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung 
von Patrik Šimon / 1880–1930, Praha 2009, s. 134 
(repro)

Roman Prahl, Na okraji davu. Umění a sociální 
otázka v 19. století, Plzeň 2014, s. 30, č. 27 (repro), 
s. 81, č. kat. 6

Alfred Kubin a Sascha Schneider: Démoni 
ze země nevědomí, Praha 2014, s. 27 
reprodukováno, č. kat. 13

Dekadentní linie 
symbolistní vize
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Posuzované dílo „Upír a dělnická revoluce“ je autentickým, sběratelsky vzácným, 
temně fantazijním a současně sociálně-satirickým dílem Jaroslava Panušky, autora, 
v němž symbolistně-dekadentní a pohádková fantastika našla jednoho ze svých klasi-
ků. Přestože nepatřil ke generaci, kterou ovlivnil Edvard Munch pražskou výstavou roku 
1905, ve svých „příšerách“, strašidlech a vodnících uplatňoval podobný obsedantní ponor 
do spodních vrstev vědomí. Jeho ojedinělé výtvarné ztvárnění psychických fenoménů 
se dá srovnávat i s fantastikou Jamese Ensora či Alfreda Kubina. Jak přesně pouká-
zal prof. Petr Wittlich, na rozdíl od nich je však u Panušky „jak v pohádkové scenérii, 
tak v technice (…) vždy přítomno jisté základní lyrické změkčení výrazu, příznačné (…) 
pro celou českou secesi“ (P. Wittlich, Česká secese, 1982, s. 190). Panuškovy fantaskní 
práce patří k nejvýznamnější části jeho díla. Již prof. Jiří Kotalík několik z nich zařadil 
na reprezentativní výstavu „Tschechische Kunst 1878–1914“ v Darmstadtu (1984–1985) 
a uvedl tak Panušku na mezinárodní uměleckou scénu.

Jaroslav Panuška se narodil roku 1872 v Hořovicích jako jedno z dětí c. k. geometra. 
Právě hořovická babička, vědma a zaříkávačka, která léčila uhranutí, vnesla do jeho živo-
ta pohádky, strašidla, duchy a bludičky. Druhou klíčovou inspirací byly autorovy pobyty 
na Balkáně v letech 1887–1889, 1890–1891 a 1898. Minimálně jednou tam putoval za 
otcem pěšky a zcela sám. Panuškovy balkánské anabáze a neuvěřitelné zážitky poetizu-
jící realitu, fascinovaly Jaroslava Haška. Do okruhu pražské bohémy, soustředěné právě 
okolo Haška, k níž náleželi také Josef Lada, E. A. Longen, F. Langer ad., vstoupil již jako 
respektovaný malíř. Ve vzpomínkách současníků bývá Panuška líčen jako velký silák, 
otužilec, vyhlášený gurmán, vášnivý houbař a především oblíbený společník, co nezkazil 
žádnou legraci.

Podněty od svých profesorů Maxe Pirnera a Julia Mařáka dokázal tento „toulavý filozof“ 
transformovat velmi specifickým osobním pohledem, groteskou a smyslem pro vypravěč-
ství. Fantaskní náměty představovaly ústřední směr v jeho tvorbě daný jeho bytostným 
založením. Představují jeho nejoriginálnější přínos do historie české malby. Ve ztvárnění 
„upíra“ s tenkými končetinami a hadovitým tělem vytvořil Jaroslav Panuška velmi originál-
ní a nesmírně sugestivní typ fantaskní bytosti.

Posuzované dílo „Upír a dělnická revoluce“ je jednou z kvalitních ukázek dekadentní 
linie Panuškova díla, jež je na trhu s uměním velice vzácná. Zatímco hlavním inspirač-
ním zdrojem jeho symbolistních vizí byl svět lidových báchorek, v určitých případech, 
jako je posuzovaná kresba, autor pozoruhodně propojil snovou baladiku s aktuálními 
společenskými problémy, a to s notnou porcí humoru a nadsázky. Jaroslav Panuška 
tu došel k výsledkům, jež lze srovnávat se satirickými cykly Františka Kupky „Peníze“, 
„Mír“ a „Náboženství“ (1901–1904). Je přitom nepopiratelné, že k nejlepším výsledkům 
své práce dospěl vždy tam, kde mohl groteskní formou vyjádřit motiv ohrožení, jakkoli 
byl jeho původce různorodý.

Své „děsuplné motivy“ publikoval od roku 1900 do prvního desetiletí nového století 
v časopisech „Volné směry“, „Zlatá Praha“ a „Rudé květy“. Domnívám se, že i posuzovaná 
kresba byla zamýšlena k publicitě v ilustrovaném tisku. Ten tehdy představoval význam-
ný fenomén jak v roli mediátora životního stylu a dobové estetiky, tak pro možnost vyjá-
dření se k sociálně-politickým poměrům pokládaným mnohými umělci, včetně Panušky, 
za velmi tíživé. 
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KALVODA ALOIS 
(1875–1934)

Březová alej
olej, plátno
83,5 × 70,5 cm
sign. LD Al. Kalvoda

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

do krajinářské speciálky Julia Mařáka, kde studo-
val s jednoročním přerušením až do roku 1899.

V roce 1896 nastoupil jako jednoroční dobrovol-
ník k osmému pěšímu pluku v Brně a v násle-
dujícím roce sloužil v Bosně. Pak už se plně 
věnoval malířské tvorbě. V roce 1899 se stal 
členem Spolku výtvarných umělců Mánes a sou-
časně získal na Vinohradech svůj první ateliér, 
kde o rok později otevřel soukromou malířskou 
školu. Pedagogické činnosti zůstal věrný až do 
konce života. K jeho žákům náležela v průběhu 
let řada známých výtvarných umělců, například 
Josef Váchal, Martin Benka, Otakar Hůrka, Karel 
Němec a další. V létě vyjížděl se svými žáky malo-
vat do plenéru. Známé jsou pobyty jeho školy 
na Slovácku, v Rohatci a Radějově a dále zejména 
v Lochovicích na Křivoklátsku.

V roce 1906 se rozhodlo několik výtvarných 
umělců opustit pro řadu neshod zmíněný Klub 
přátel umění a založit Sdružení výtvarných uměl-
ců moravských (1907) se sídlem v Hodoníně. 
Alois Kalvoda patřil k jeho uměleckým autoritám 
a čilým organizátorům spolkového života.
V roce 1917 koupil a opravil barokní zámeček 
v Běhařově na Šumavě, který se stal jeho sídlem 
až do konce života. Zřídil tam stálou letní malíř-
skou školu. Ve své době náležel Alois Kalvoda 
k nejlepším krajinářům střední Evropy.

Posuzovaný obraz „Březová alej“ představuje 
vzácně monumentální dílo autora, který se spe-
cializoval na ztvárnění intimnějších krajinných 
výseků, v nichž se zejména stromy bříz, vnímané 
jako prvek slovanství, staly jeho „poznávacím 
znamením“. Toto plátno, ztvárňující velmi suges-
tivní průhled březovou alejí na hladinu rybníka, 
je typickým příkladem autorova secesně deko-
rativního stylu. Reflektuje také skvěle autorovo 
přesvědčení, že celkový dojem v krajině nezávisí 
na podrobnostech, nýbrž je součtem barevných 
hmot. Proto pracuje malíř i pastóznějšími tahy. 
Hlavním tématem obrazu se tu stala vitalita příro-
dy, čerpající svou sílu z téměř tyrkysové rybniční 
hladiny fungující jako zrcadlo typicky českému, 
polojasnému nebi. 

Posuzovaný obraz „Březová alej“ je autentic-
kým, velkoformátovým, secesně laděným dílem 
Aloise Kalvody, jednoho z nejvýznamnějších 
reprezentantů slavné Mařákovy krajinářské školy. 
Profesorův náladový romantismus však ve své 
tvorbě dlouho nesledoval. V roce 1900 podnikl 
společně se sochařem Josefem Mařatkou cestu 
do Paříže a na řeku Marnu a v následujícím roce 
navštívil Mnichov. Oba pobyty přispěly k zásad-
nímu názorovému zvratu. Kalvoda opustil mařá-
kovský styl krajinomalby a jeho dílo se utvářelo 
pod vlivem nových uměleckých směrů – secese, 
symbolismu i impresionismu.

Alois Kalvoda vynikal energickou a všestrannou 
povahou. Dokazuje to jeho široké zaměření, jež si 
udržoval po celý život. Současně s malbou rozví-
jel kresbu i grafiku. O umění také přednášel, psal 
recenze výstav a v letech 1909–1912 působil jako 
redaktor časopisu „Dílo“. Vzpomínky na studijní 
léta na Akademii publikoval v knihách „Přátelé 
výtvarníci“ (1929) a „Vzpomínky“ (1932).

Kalvoda se narodil ve Šlapanicích u Brna jako 
osmý z deseti sourozenců. Po předčasné smrti 
otce se sociální poměry rodiny výrazně zhoršily. 
Přesto matka umožnila nadanému synovi studo-
vat na gymnáziu v Brně. K maturitě však nedošel, 
protože již v roce 1892 byl jako mimořádný talent 
přijat na Akademii výtvarných umění v Praze 
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KAVÁN FRANTIŠEK 
(1866–1941)

Chrudimka pod Stanem 
u Vítanova
1919
olej, překližka
119 × 94 cm
sign. LD Kaván, PD Kaván / 1919

LD i PD nečitelný popis díla autorem

480 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

dě, jíž se stal členem. K. M. Čapek-Chod tehdy 
umělce označil za „nejsilnějšího a nejmarkantněj-
šího talenta našeho krajinářství“. Od roku 1897 
byl členem SVU Mánes. Později (1929) vstoupil 
do Jednoty umělců výtvarných. V květnu 1931 
se stal řádným členem České akademie věd 
a umění v Praze.

V letech 1896–1899 bylo dílo Františka Kavána 
ovlivněno symbolismem, o nějž se zajímal již 
v období studia na Akademii. Udržoval kontak-
ty s osobnostmi kolem Moderní revue: Jiřím 
Karáskem, Arnoštem Procházkou a Karlem 
Hlaváčkem. Někdy vpisoval na svá plátna i úryv-
ky veršů, které sám skládal a také publikoval 
v dobových časopisech. O jeho uměleckých kva-
litách svědčí i fakt, že v roce 1900 získal diplom 
a plaketu na Světové výstavě v Paříži za obraz 
„Podmrak“, který v době studií vytvořil ve své 
rodné vsi. S novým stoletím vstoupil do nové 
vývojové etapy svého díla impresivně laděným 
realismem jasné barevnosti.

Posuzovaný obraz „Chrudimka pod Stanem 
u Vítanova“ je Kavánovým výtečným dílem impre-
sivně laděného realismu, vyjadřujícím tu pravou 
náladu zlatistého podzimu na Vysočině. Malíř 
se do Vítanova vrátil roku 1909, aby se tam na víc 
jak dvanáct let usadil. V malebné obci ležící 
v oblasti Hlinecka měli malíře rádi a mluvili o něm 
jako o domácím – říkali mu „vítanovský pantáta“. 
Kaván si tamní krajinu zamiloval – připomínala 
mu jeho rodné Podkrkonoší. Kromě vlastního 
Vítanova chodil malovat na místa kolem řeky 
Chrudimky (jako v posuzovaném obraze), kolem 
Svratky, Hlinska, Čachnova, Babákova, Dědové, 
Svratouchu ad., aby ve svých obrazech zachyco-
val tento kraj básnivě v přelévání nálad od jara 
do zimy.

Posuzovaný obraz „Chrudimka pod Stanem 
u Vítanova“ je nádherným do dálky rozvinutým 
krajinným pohledem, nechávajícím zaznít jak 
přírodní krásy kraje, tak autorův neobyčejně 
senzitivní malířský rukopis. Okouzlující podzimní 
barevnost a cit pro detail se tu snoubí v obraz 
bravurního náladového odstínění krajiny.

Posuzovaný obraz „Chrudimka pod Stanem 
u Vítanova“ je originálním, sběratelsky vzácným, 
monumentálním a atmosféricky nesmírně podma-
nivým dílem Františka Kavána, jednoho z nejvý-
raznějších absolventů slavné Mařákovy krajinář-
ské školy, který v návaznosti na umělecký odkaz 
Adolfa Kosárka a Antonína Chittussiho definoval 
pojetí realismu v české krajinomalbě.

Rodák z Víchovské Lhoty u Jilemnice (dnes sou-
část Víchové nad Jizerou) studoval na Akademii 
výtvarných umění v Praze u Julia Mařáka v letech 
1890–1896. Mezi jeho spolužáky patřili starší 
Ferdinand Engelmüller, Antonín Slavíček, Jaroslav 
Panuška nebo mladičký Otakar Lebeda. Kolegové 
na něj vzpomínali jako na skromného a dobrosr-
dečného člověka, který byl od počátku „malířem 
školeným přírodou“. Se školou se zúčastnil malíř-
ských exkurzí na Žalov (1891), Peruc (1891, 1892), 
do Budňan pod Karlštejnem (1893), do Zákolan 
(1894) a na Okoř (1895). V únoru roku 1896 studia 
na Akademii zanechal. Toho roku také poprvé 
vystavoval mimo školní výstavu v Umělecké bese-
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STEFAN BEDŘICH 
(1896–1982)

Bugatti
bronzová plastika
24 × 60 × 32 cm
sign. zepředu Stefan
značeno ze strany: lil – Anýž Praha VII.

220 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

prve na Uměleckoprůmyslové škole u Josefa 
Drahoňovského a Bohumila Kafky, po nucené 
válečné pauze (vojenská služba) se tam ještě 
nakrátko vrátil do školy Otakara Španiela. Brzy 
nato byl po úspěšné zkoušce přijat na Akademii 
výtvarných umění do ateliéru Jana Štursy. Bedřich 
Stefan byl jedním z prvních Štursových žáků, 
kteří pochopili význam a velikost Gutfreundova 
tvůrčího činu na počátku dvacátých let – Otto 
Gutfreund se stává zakladatelem sociálního civi-
lismu, vytváří jeho základní axiómy jak obsaho-
vé, tak plastické. Stefan se s ním seznámil jako 
spolužák a přítel Jana Laudy, který tehdy nabídl 
Gutfreundovi (po jeho návratu do Prahy roku 
1920) svůj ateliér.

Posuzovanou Stefanovu plastiku „Bugatti“, 
ve skvostném odlití špičkovou kovoliteckou fir-
mou Franty Anýže, lze označit za jedno z repre-
zentativních děl sociálního civilismu dvacátých 
let. Tento výtvarný směr, zaměřený na ztvárňování 
poválečného moderního života ve všech jeho 
aspektech, nemohl opomenout ani sportovní 
tematiku. Kromě módního plavání a tenisu to byl 
především motorismus, který lákal k výtvarnému 
zpracování. Otakar Švec věnoval tomuto námě-
tu svou nejlepší sochu závodního motocyklisty 
„Sluneční paprsek“. Břetislav Benda se v jedné 
části své tvorby dokonce na návrhy a realiza-
ci sportovních ocenění specializoval. Bedřicha 
Stefana dle svědectví zaujal automobilismus, a to 
nejenom v tvorbě, ale i v životě. Vášnivým řidičem 
byl také jeho blízký přítel, malíř a architekt Alois 
Wachsman. Ten se však svého hobby vzdal poté, 
co při nehodě zemřel jeho kolega, talentovaný 
architekt Karel Seifert (1900–1927).

Posuzované dílo „Bugatti“ je autentickou, sbě-
ratelsky velmi cennou, vrcholně civilistní prací 
Bedřicha Stefana, jednoho z nejvýraznějších 
reprezentantů české sochařské avantgardy, 
manžela umělecké kolegyně Hany Wichterlové 
a spolupracovníka Otto Gutfreunda, člena skupiny 
Devětsil, Spolku výtvarných umělců Mánes a pro-
fesora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 
(1946–1958).

Bedřich Stefan je jedním z výrazných před-
stavitelů silné generace našich sochařů, která 
nastoupila na uměleckou scénu ve dvacátých 
letech (s J. Laudou, K. Dvořákem, J. Jiříkovským, 
V. Makovským, J. Wagnerem, H. Wichterlovou 
ad.), jejíž význam budeme jednou „srovná-
vat s vrcholnou vlnou naší gotiky kolem roku 
1400 či barokního vzepjetí doby Braunovy 
a Brokoffovy“ (J. Šetlík). Stefan studoval nej-
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BÍLEK ALOIS (1887–1961)

Touha
akvarel, karton
32 × 32 cm
sign. nezjištěna
na rubu název díla

18 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

lze o vlivu Františka Kupky, i když kontakty obou 
umělců nejsou prokázány. Doloženo naopak 
máme Bílkovo intenzivní přátelství s belgickým 
básníkem a dramatikem Émilem Verhaerenem 
nebo básníkem René Arcosem. Autorovy literární 
známosti nebyly nijak náhodné, protože právě 
poezii – a její vyjádření prostřednictvím barev – 
považoval za základní poslání výtvarné tvorby.

Bílek mezi lety 1913–1914 experimentoval s vizu-
alizací hudby a zkoumal psychologický účinek 
barev. Dobově aktuální zájem o synestézii se 
projevil v obrazu „Melodie Chopin“ (1913), v němž 
ztotožňoval barvy s hudebními tóny. Na rozdíl od 
Kupkova až empirického pojetí je Bílkova tvorba 
emotivnější a reflektuje intenzitu jeho prožitku 
z poslechu hudby. Po návratu do vlasti se spolu 
se svou rodinou usadil v Praze a vrátil se k oso-
bité figuraci neoklasicistního ladění. Kromě volné 
tvorby se věnoval také realizacím pro architekturu 
(např. figurální řešení oken v budově spořitelny 
v Lounech, Krajského úřadu Středočeského kraje 
ve Zborovské ulici v Praze ad.).

V letech 1913–1914 vytvořil Alois Bílek kromě ole-
jových obrazů také pozoruhodný soubor abstrakt-
ních a poloabstraktních akvarelů. Posuzované 
dílo je jedním z nich. Bílek, podobně jako Kupka, 
ve svém nezobrazujícím intermezzu podrobil 
výtvarné prostředky samostatnému vědeckému 
zkoumání. Na základě studia odborné literatury se 
věnoval teoriím barev a jejich psychologickému 
působení. Inspiraci čerpal také, jak již bylo zmí-
něno, z hudby, uměleckého oboru považovaného 
za „nejčistší“, poněvadž nejméně spjatého s prvky 
viděné reality. Zatímco v některých kompozicích 
dospěl až k úplné tvarové a barevné elementa-
rizaci, srovnatelné až např. s tvorbou Kazimira 
Maleviče, v jiných, jako v posuzované práci, nale-
zl velmi osobitý jazyk charakterizovatelný jako 
antropomorfní poloabstrakce.

V posuzovaném díle s autorským názvem „Touha“ 
se brilantně zrcadlí také symbolistní východisko 
a sklon k filozofování, což Bílka sbližovalo s okru-
hem malíře Maurice Denise a dalších členů skupi-
ny „Nabis“ (Proroci). 

Posuzované dílo „Touha“ představuje autentickou, 
sběratelsky velmi vzácnou, vrcholnou práci Aloise 
Bílka, autora, který se spolu s Františkem Kupkou 
stal jediným českým abstrakcionistou první vlny 
mezinárodní nefigurativní tvorby. Nejvíce ceněné 
abstraktní či poloabstraktní kompozice přitom 
vytvářel pouze v prvních dvou letech svého paříž-
ského pobytu (1913–1928), zřejmě pod vlivem 
bouřlivého nástupu světové avantgardy. Uvažovat 
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PREISSIG VOJTĚCH 
(1873–1944)

Proporce

akvarel, tužka, karton
14 × 14 cm
sign. LD monogram PV

na rubu razítko NG Praha s ev. č. K 6282, štítek 
Waldesova obrazárna ev. č. 2156b

85 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

PROVENIENCE
sbírka Jindřicha Waldese (1876–1941); Národní 
galerie v Praze; po restituci jako dlouhodobá 
zápůjčka v Národní galerii až do r. 2009

VYSTAVENO
Vojtěch Preissig, Památník národního písemnictví 
ve spolupráci se Svazem československých 
výtvarných umělců, Národní galerií a Státní 
tiskárnou v Praze 1968, Galerie Václava Špály, 
Nová síň, Vojtěch Preissig, Jízdárna Pražského 
hradu, 5. 11. 2004 – 30. 1. 2005 (Výstava životního 
díla Vojtěcha Preissiga)

Posuzované dílo „Proporce“, řadící se k cyklu 
„Art Fundamental“, je autentickým, výtvarně 
progresivním a sběratelsky velmi vzácným dílem 
Vojtěcha Preissiga, klíčové osobnosti českého 
moderního umění na cestě od historizujících ten-
dencí a dekorativní secese k poetikám dvacátého 
století. Nejen, že patří mezi naše nejvýznamnější 
moderní grafiky, zásadní je také jeho vklad pro 
vývoj českého abstraktního umění.

Akvarel „Proporce“ patří ke stěžejní, experimen-
tální fázi Preissigovy tvorby z období jeho pobytu 
ve Spojených státech. Je součástí širšího projektu 
„Art Fundamental“, koncipovaného jako model 
výtvarného tvoření. Autorovým cílem bylo nalézt 
výtvarné ekvivalenty pro základní elementy umě-
lecké kreace: „inspiraci, imaginaci, individualitu, 
senzibilitu, entuziasmus, koncentraci, rovnováhu, 
proporci a rytmus“. Přestože projekt nevyvrcholil 
zamýšlenou monumentální realizací, stal se v sou-
boru návrhů a zejména akvarelů přelomovou prací 
Preissigova díla dokládající jeho inovativní vnímání 
obrazu jako projekční plochy abstraktních (men-
tálních) procesů.

„Proporce“ je bravurním vyjádřením Preissigovy 
„meditativní“ fáze shrnující i jeho zkušenos-
ti s americkým uměním a kulturou. Významný 
vliv měl na autora zejména kontakt s děka-
nem Teachers College Kolumbijské univerzity, 
Arthurem Wesley Dowem, který se, stejně jako on, 
zajímal o přechody mezi uměleckou a mimoumě-
leckou skutečností.

Vojtěch Preissig tu dospěl k výrazovému minima-
lismu a nefigurativnímu znázornění, které, přes-
tože je nepopisné, je naprosto sdělné. Podobně 
jako František Kupka, dokázal Preissig své secesní 
a symbolistní východisko brilantně zhodnotit 
v objevech abstraktní tvorby.
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KUPKA FRANTIŠEK 
(1871–1957)

Bez názvu (Elevace) 
1912–1920
kresba tužkou, uhel
21,5 × 16,5 cm
sign. LD autorské razítko Kupka

36 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „Bez názvu (Elevace)“ je origi-
nální, výrazově silnou, studijně kresebnou prací 
Františka Kupky, pionýra nepředmětné tvorby, 
českého autora mezinárodního renomé, jednoho 
z největších moderních malířů, kteří zásadním 
způsobem obohatili evropské umění.

Kupkova výtvarná tvorba prošla poměrně složitým 
procesem vývojové krystalizace. Akademické ško-
lení dovedlo jeho talent až k veristicky přesnému 

způsobu zobrazování skutečnosti, doplněnému 
pozdně impresionistickým koloritem. Rozhodující 
pro celé jeho dílo, ať už jde o figurativní či nefi-
gurativní období, byl však secesní symbolismus, 
jehož duchovní atmosféra mu byla vlastní. I ve 
svých abstraktních obrazech zůstával Kupka 
typem filozofujícího umělce, zahloubaného 
v indické filozofii i Platónovi, encyklopedistech 
i Schopenhauerovi. Své malířské výzkumy usi-
loval potvrdit analogiemi z jiných oborů: chodil 
na Sorbonnu na přednášky z fyziologie a biologie, 
zajímal se o astronomii i astrologii, mechaniku 
i elektřinu. Za svobodným rozvinem fantazijních 
elementů a složek v jeho dílech, v mocných barev-
ných a světelných vizích, odvozených ze světa 
imaginace, vždy stál konkrétní zážitek, situace 
nebo vzpomínka na ni. V jeho plátnech není nic 
ponecháno náhodě, citový vjem je korigován rozu-
mem, obraz zraje dlouho, prochází etapami složi-
tých metamorfóz ve formě řady přípravných studií.

Posuzované dílo „Bez názvu (Elevace)“ zachy-
cuje jeden ze zásadních motivů Kupkovy tvorby 
– pohyb vzhůru. Tento prvek, inspirovaný zcela 
prozaickými experimenty, proměnil autor ve své 
abstraktní výtvarné mluvě v univerzální symbol, 
postihující stejně účinně architektonický princip 
a stoupání tvarů, jako filozofický či náboženský 
princip – pohyb myšlenky.

V roce 1966 Eugénie Kupková potvrdila Denise 
Féditové, připravující tehdy malířovu pařížskou 
výstavu, že jejího muže k námětu „stoupání“ 
a „výšin“ inspirovalo kvašení zavařenin. Meda 
Mládková správně vyvozovala, že je „pravděpo-
dobné, že si Kupka jakési organické stoupání, 
kvašení, tryskání na hrnci se zavařeninami posta-
venými na slunci, ověřoval – tak jako posadil paní 
Kupkovou na zahradě do vany, když si chtěl ověřit 
dopad slunce na vodu, kterou ona musela rozviřo-
vat do vlnek…“
 
Specifičnost posuzovaného díla spočívá také 
v tom, že je provedeno v monochromu, dokazu-
jícím, že černá a šedá jsou „také barvy“, jež však 
nepřebíjejí celkovou kompozici, ale naopak 
ji nechávají vyniknout.
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KUPKA FRANTIŠEK 
(1871–1957)

Bez názvu 
(Studie k obrazu)
1931
kvaš, karton
15 × 12 cm
sign. UD Kupka, na rubu u dedikace Kupka 3/VI 
1931

na rubu dedikace autorem

220 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

PROVENIENCE
ze sbírky JUDr. Prokopa Tomana (1872–1955), 
pražského právníka, jehož nejvýznamnějším dílem 
je „Nový slovník československých výtvarných 
umělců“, který poprvé vyšel v roce 1936, 5. vydání 
v roce 2000.

Posuzované dílo „Bez názvu (Studie k obrazu)“ 
je autentickou, maximálně abstrahovanou, osobně 
dedikovanou drobnou kompozicí Františka Kupky, 
jednoho ze světově nejproslulejších českých 
umělců, průkopníka abstraktní malby dvacátého 
století. Jeho jméno je vyslovováno se stejným 
respektem a uznáním jako jméno Picassovo, 
Kandinského, Mondrianovo či jiného z těch nej-
větších umělců, kteří zásadním způsobem oboha-
tili evropské umění.

Kupka byl pozoruhodným člověkem stejně jako 
umělcem. Jeho téměř románový životní příběh 
by se přímo nabízel k literárnímu zpracování – 
je bohatý na překvapivé zvraty osudy, což také 
platí o vývoji autorova díla. Z maloměstského 
učně sedlářství, který pro své „umělecké vrtochy“ 
zběhl z řemesla, se vlastním úsilím vypracoval 
do pozice světového umělce, který v prvním 
desetiletí dvacátého století malířství nejenom 
obohacoval, ale přímo objevoval jeho nové hori-
zonty.

Zatímco není snadné rozhodnout, kdo v evrop-
ském umění vytvořil první nefigurativní obraz, 
František Kupka byl prvním malířem, který 
abstraktní malbu oficiálně vystavil. Monumentální, 
dvoumetrová „Amorfa. Dvoubarevná fuga“, autoro-
vo nejslavnější dílo, a menší „Amorfa. Teplá chro-
matika“ byly představeny na Podzimním salonu 
roku 1912 v Paříži a vzbudily obrovskou pozornost, 
i když samozřejmě zčásti skandální. Kupka však 
nebyl typickým představitelem pařížských avant-
gard. Jeho umělecký přístup ovlivnilo duchovní 
klima 19. století – nietzscheovský kult génia 
a symbolistní touha proniknout všemi záhadami 
života i kosmu motivovaná rozvojem přírodních 
věd, teosofií a esoterickými naukami.

Posuzované dílo je komorní, nicméně velmi zají-
mavou obrazovou studií z počátku třicátých let, 
z období, kdy se začala psát historie Kupkova 
pozdního díla.
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PROCHÁZKA 
ANTONÍN
(1882–1945)

Květinářka  
(Dívka s košíkem,  
Dívka s květinami)
1923
kombinovaná technika, barevné tuše, pastel, 
tužka, papír
39 × 26 cm
sign. LD Ant. Procházka 1923

650 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

PROVENIENCE
sbírka prof. Otakara Teyschla

REPRODUKOVÁNO
J. Chatrný – R. Červená (ed.), Otakar Teyschl, 
univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, 
Archiv města Brna, 2012, s. 92

(monografie) Antonín Procházka 1882–1945, 
Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně 
a Obecní dům v Praze, 2002, s. 319

Posuzované dílo „Květinářka (Dívka s košíkem, 
Dívka s květinami)“, jež je pregnantním výtvar-
ným předobrazem stejnojmenné olejomalby 
(70 × 52 cm, 1923, soukromá sbírka, č. soupi-
su v monografii O 191, s. 319), vytvořil Antonín 
Procházka v jednom ze svých nejšťastnějších 
období nebývale optimistického, smyslově boha-
tého kubismu první poloviny dvacátých let. Tato 
vzácná kresebná práce, fixující zcela hotovou 
uměleckou představu v jednom „zátahu“ na papír, 
aby následně mohla být již jen přenesena na plát-
no, skvěle vyjadřuje autorovo úsilí nalézt výtvarný 
znak adekvátní duchovnímu ovzduší poválečné 
doby. Kubistické tvarosloví, které Procházku dříve 
dovedlo až na pokraj geometrické abstrakce, je tu 
transformováno oblými, dekorativně akcentova-
nými křivkami doslova „rondokubistického typu“. 
Figura dívky je tu podrobena kubistickému roz-
kladu tvaru s ohledem na obsahové sdělení, není 
„zkubizována“ jako neživá věc, ale jako konkrétní, 
„obyčejný“ člověk. Právě lidská existence ve svém 
sociálním určení Procházku v tuto dobu maximálně 
výtvarně zajímala – stačí uvést názvy dalších děl 
jako „Čtenář“, „Student“, „Malíř“, „Holubář“ apod.
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FILLA EMIL (1882–1953)

Zátiší III
koláž, akvarel, pastel, tužka, papír
15,5 × 16,5 cm (výřez)
sign. PD monogram E. F.

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

PROVENIENCE
soukromá sbírka Praha

světovosti, jakou se může pyšnit přinejmenším 
v období před první světovou válkou.

Posuzované dílo „Zátiší III“ tvoří součást pozo-
ruhodného souboru čtrnácti jednotně výtvarně 
koncipovaných koláží, z nichž některé motivic-
ky ztvárňují zátiší (7 děl), jiné solitérní ženský 
poloakt (4 díla) a další námět kytary (3 díla). 
Zdůraznění vzácnosti tohoto cyklu má své opod-
statnění, neboť s principem „papiers collés“, 
zde uplatněným, tak oblíbeným u Pabla Picassa 
a George Braqua, se v tvorbě Emila Filly setkáme 
jen zřídka. Kromě krátkého období let 1913–1915 
se Filla koláží ojediněle zabýval ještě kolem polo-
viny dvacátých let a právě na počátku let třicá-
tých. Techniku vlepovaných papírů vždy využíval 
jako součást kresby, nikdy ji neuplatnil v obraze.

Doba, kdy tento ojedinělý cyklus vzniká, patřila 
k mimořádně šťastnému období, jež lze označit 
za jeden z vrcholů Fillových tvůrčích a životních 
sil. Roku 1932 bylo malíři padesát let a toto jubi-
leum oslavil soubornou výstavou v SVU Mánes 
v Praze. Téhož roku se zúčastnil významné mezi-
národní přehlídky Poesie 1932 (konané tamtéž), 
na níž se české veřejnosti představili domácí 
a zahraniční umělci se vztahem k surrealis-
mu. Kamil Novotný se v úvodu katalogu zmínil 
i o Fillově účasti: „Výstava nepatří jen surrealistům. 
Účastní se jí také Paul Klee a z našich malířů Emil 
Filla, tedy padesátníci, ale padesátníci mladistvě 
nepokojní, které přes rozdíly formální spojuje 
potřeba lyrického smyslu a obsahu v obraze“.

Celková Fillova interpretace kubismu byla pře-
devším komorní a lyrická, taktéž i senzuální 
a intimistická. Koláže z celého souboru, k nimž 
náleží posuzované dílo, můžeme v nejlepším slova 
smyslu nazvat „etudami“, v nichž malíř neobyčejně 
důmyslně rozehrává výrazové možnosti lyrické-
ho kubismu. Princip vlepovaných papírů mu tu 
slouží zejména ke zdůraznění „abstrakce“ ploch. 
Výsledkem jsou minuciózní díla až jakési grisov-
ské čistoty, okouzlující harmonickou utříděností 
kompozice a krystalickou, lyrickou jasností, jež 
zdůrazňují bohatství smyslových vjemů a hédoni-
stických požitků v každodenním životě.

Posuzované dílo „Zátiší III“ je dle mého názoru ori-
ginální, delikátně výtvarně provedenou, sběratel-
sky raritní koláží Emila Filly, malíře, sochaře, gra-
fika, teoretika i organizátora, legendární postavy 
české moderny, autora, bez něhož by naše umění 
mělo zcela jinou tvář – bylo by poznatelně chudší. 
Mnohostranná aktivita Emila Filly podněcovala 
různými způsoby celou generaci. Jeho suverén-
ní všestrannost i jisté autoritářství vyvolávaly 
od počátku respekt jak u umělců jeho okruhu, 
které podněcoval k vyšším výkonům, tak u širší 
veřejnosti sledující osudy české kultury. Bez tvůr-
čího přínosu Emila Filly by české umění nedosáhlo 
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MALÝ FRANTIŠEK 
(1900–1980)

Krajina se stromem
1936
olej, plátno
65 × 80 cm
sign. PD F. Malý 36

290 000 Kč

VYSTAVENO A REPRODUKOVÁNO
František Malý a Imro Weiner, Galerie Výtvarných 
umělců v Brně, 1936, kat. č. 22

Malíř a umělec František Malý byl neodmyslitel-
nou součástí první poválečné generace českého 
moderního umění. Jako jediný své generace 
se zapsal významně jak do pražského avantgard-
ního dění, tak i do poválečného moderního umění 
na Slovensku, kam ve dvacátých letech odešel.

Jeho pozoruhodná syntéza uměleckých směrů 
20. století, především surrealismu a metafyzické 
imaginace, jej vedla k vytváření jeho ikonic-
kých ženských torz melancholicky zasněných 
a do sebe pohroužených. Práce Malého obecně, 
dýchají zvláštním smutkem, zároveň však klidem 
a bezpečím obdobně jako práce Josefa Šímy.

Nabízené plátno „Krajina se stromem“ z roku 
1936 je sběratelsky mimořádně zajímavým dílem 
Františka Malého. V témže roce svého vzniku 
již bylo součástí bratislavské výstavy, jenž byla 
deklarována jako „První výstava surrealismu 
na Slovensku“, (následně zopakována v Brně, 
Ostravě a Košicích).

Mimořádné dílo 
metafyzické imaginace
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NEJEDLÝ OTAKAR 
(1883–1957)

Cejlonský prales
olej, lepenka
23 × 29 cm
sign. PD O. Nejedlý

230 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Českého středohoří. Otakar Nejedlý dokázal vidě-
nou skutečnost transponovat do nezaměnitelného 
výtvarného jazyka, pro nějž se stalo typické opu-
lentní bohatství tvarů a zjitřená emocionalita.

Posuzovaný obraz „Cejlonský prales“ představuje 
malířsky brilantní svědectví o autorově hledání 
prvotního ráje. V letech 1909–1911 se Otakar 
Nejedlý spolu se svým kolegou Jaroslavem 
Hněvkovským vydal vstříc neobyčejnému exo-
tickému dobrodružství, v českém kontextu zcela 
mimořádnému: podnikl cestu do Indie a na Cejlon. 
Oba malíři cestovali bez finančního zajištění – 
pouze v touze žít v panenské přírodě, jako to před 
nimi udělal Paul Gauguin. Vydávají se proto i do 
„džunglí“, aby nalezli krajinu, kde lidé žijí samovol-
ně z toho, co jim skýtá příroda.

Hlavním důvodem jejich po všech stránkách 
náročné cesty byla malba. Té podřizovali směry 
svého putování. Při všech útrapách a překážkách, 
které život v tropech přinášel, neúnavně tvořili. 
Malá plátýnka či kartonky, které k malbě využí-
vali, umožňovaly bezprostřední zaznamenávání 
dojmů a byly lehké na transport. „Tak přinášeli 
jsme domů směsici pestrých kartonů …“, vzpomínal 
Nejedlý později na tvůrčí „žeň“ z tohoto pro něj 
klíčového pobytu, rozšiřovanou ještě po návratu.

V posuzovaném díle se Otakaru Nejedlému poda-
řilo bravurně zachytit typickou pralesní krajinu 
s bujnou, divokou tropickou vegetací, jež svou vel-
kolepostí vytvořila úchvatné a nevídané tvarové 
a barevné panorama. Poznání cejlonského pralesa 
představovalo pro Nejedlého jeden z ohromují-
cích přírodních dojmů, jež ve svém životě zažil. 
Sám se vyjádřil slovy: „Je to téměř násilí, které tu 
příroda na člověka vykonává.“ Tento silný zážitek 
z hýřivé přírody a jasných barev plně reflektuje 
posuzované dílo. Pointilistický rukopis se tu stává 
součástí komplexní ornamentální struktury navo-
zující až dojem gobelínu.

Posuzovaný obraz „Cejlonský prales“ je malířsky 
skvostně orchestrovaným dílem, do něhož se pří-
kladně promítlo Nejedlého výtvarně revoluční úsilí 
o obrodu čisté malby. 

Posuzovaný obraz „Cejlonský prales“ je originál-
ním, koloristicky zářivým a úchvatně pointilisticky 
traktovaným komorním dílem Otakara Nejedlého, 
jednoho z nejvýznamnějších českých krajinářů 
dvacátého století, profesora pražské Akademie 
výtvarných umění, který vychoval celé genera-
ce našich malířů, umělecké legendy, kterou žáci 
opředli mýtem velkorysého průvodce ve světě 
kultury a skvělého společníka. Svou ranou tvor-
bou se etabloval jako svébytný zjev vybočující 
z hlavního proudu českých uměleckých tendencí, 
jako „nejradikálnější z radikálních“, aby se násled-
ně vydal přes „krásnou“ krajinomalbu derainov-
ského typu s požadavkem brilantní malířské 
techniky až k monumentalizujícím apoteózám 
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KOPF MAXIM (1892–1944)

Tahiti
1934
olej, plátno
27 × 41 cm
sign. PD M. Kopf

PD název díla autorem

160 000 Kč

Koncem léta 1934 opustil Kopf Prahu a za 
peníze vydělané na freskách pro Německý 
dům se vydal na svoji druhou velkou cestu 
po ostrovech v Tichomoří. Na Tahiti setrval 
až do jara 1935. Na Tahiti postupně pro-
cestoval celé pobřeží centrálního sever-
ního výběžku s dvoutisícovým vrcholem 
Mt. Orohena. Patrně pobýval na severu 
u Venušina mysu v Mahině, v údolí u osady 
Hitia na východním pobřeží ostrova, 
v západní části ve Faa a Punaauia a na jihu 
v Papara. Nějaký čas tvořil na vedlejším 
ostrově Moorea. Kopfovy práce z druhého 
tahitského pobytu byly vystaveny v Praze 
v letech 1935 a 1937. Podle rešerše bylo 
v tomto období vytvořeno kolem 50 obra-
zů (krajiny, portréty), přičemž ve veřejně 
dostupných sbírkách se dochovalo 9 děl. 
Pro Kopfovo dílo tohoto období je cha-
rakteristická fauvisticko-expresivní paleta 
pestrých nelomených tónů. 

Princip fauvisticko  
expresivní malby
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GUTFREUND OTTO 
(1889–1927)

Hamlet
sádrová plastika, dřevěný podstavec
v. 68,5 cm
sign. zezadu na plintě Gutfreund

90 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

VYSTAVENO
Výstava Skupiny výtvarných umělců, Goltz-Salon 
Neue Kunst, Mnichov, 1913

REPRODUKOVÁNO
Umělecký měsíčník II, č. 4–5, s. 131

Volné směry XXV., 1927–1928, s. 200

UVEDENO
J. Císařovský, Otto Gutfreund, SNKLU, Praha, 
1962, soupis č. 60 (uvedeno jako nedochované 
dílo)

Otto Gutfreund, katalog výstavy (14. 12. 1995 – 
14. 4. 1996) se soupisem díla, Národní galerie 
v Praze, 1995, soupis č. 72 (uvedeno jako nedo-
chované dílo)

Dr. Jaromír Pečírka napsal, že není tvarově bohat-
ších a výrazově bezprostřednějších plastik v díle 
Otto Gutfreunda než jsou jeho kubistická díla z let 
1911–1912. Při kontemplaci posuzované plastiky 
„Hamlet“ a dalších klíčových děl tohoto období 
musíme jednoznačně přitakat jeho názoru. „Hamlet“ 
představuje jeden z ukázkových příkladů kuboex-
presionismu, stylu, jež je zcela originálním českým 
vkladem do historie kubismu mezinárodního.

V zaujetí tragikou lidského osudu ztvárnil 
Gutfreund v krátkém sledu dvě literární postavy – 
Hamleta a Dona Quijota, obě ve dvou variantách 
(Hamlet – celá postava a torzo bez rukou, Don 
Quijote – celá postava a hlava).

V posuzovaném „Hamletovi“, jenž je první vari-
antou shakespearovského námětu (s rukama), 
až dosud považovanou za nezvěstnou, Gutfreund 
bravurně realizoval své nové, revoluční pojetí sochy 
jako duchovního výrazu. Obsahová složka a mno-
hovrstevnaté vyznění propojuje toto dílo velmi 
úzce se soudobou malbou jeho kolegů ze Skupiny 
výtvarných umělců. Do svého deníku si zapsal již 
29. 12. 1910: „Pozoruji (…), že jsem se stal chápa-
vějším, že pronikám snáze symbol. Jako včera při 
Hamletu. Chtěl bych vyjádřit něco věčného, něja-
ký problém …“

Základní ideu soustředil Gutfreund do postoje 
figury. Výrazné nakročení pravé nohy je vyrovná-
váno natočením trupu a hlavy na opačnou stranu. 
Kontrapostem je vyjádřena důstojnost i psychická 
labilita slavné literární postavy; ve fragilitě figury 
pak její duchovní osamělost. Zájem o postavení 
výjimečného jednotlivce ve světě, který je mu cizí 
a jenž ho nemůže pochopit, plně vystihoval socha-
řův skeptický názor na postavení umělce ve spo-
lečnosti.

Miroslav Lamač skvěle napsal, že „Hamlet“ není 
„pouhou stojící figurou“: „Podstata spočívá 
ve schopnosti zpřítomnit plastickou formou sílu 
a vůli člověka vzepnout se k vyšší duchovní akti-
vitě, vstoupit do kontaktu se silami, které odjak-
živa přerůstaly lidské hemžení a plným právem 
se nazývaly osudovými.“

Posuzované dílo „Hamlet“ je autentickou, sběratel-
sky exkluzivní a raritní, významnou kuboexpresio-
nistickou prací Otty Gutfreunda, nejgeniálnějšího 
českého sochaře, jehož význam přesáhl národní 
hranice. Gutfreund byl jedním z prvních evrop-
ských autorů, kteří aplikovali formální a myšlenkové 
kubistické postupy v sochařské tvorbě, byl tím, 
kdo se v sochařství stal zakladatelem nového 
poválečného stylu, sociálního civilismu, a kdo 
v závěru své tvorby dospěl k vývoji plastiky k poj-
movému znaku, signalizujícímu v dějinách moder-
ního sochařství nové období zdůrazňující základní 
organické pojetí tvaru.
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KOPF MAXIM (1892–1944)

Torbole na Gardasee
30. léta 20. stol.
olej, plátno
67 × 88 cm
sign. PD M. Kopf, na rubu na blindrámu M. Kopf

na rubu na blindrámu popis díla

140 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

mezi úspěšné a uznávané umělce; v Praze měl 
za svého života čtyři samostatné výstavy a účast-
nil se řady kolektivních, zejména v rámci umělec-
kých skupin „Die Pilger“, „Junge Kunst“ a „Prager 
Sezession“, u jejichž zrodu stál.

K vrcholným příkladům Kopfovy tvorby patří 
soubor vizionářských, „krystalinických obrazů“, 
jejichž zasněné postavy jsou vepsány do kuboex-
presivních struktur a světelných aur. Od poloviny 
dvacátých let se malířův zájem přesunul z oblas-
ti esoteriky a mysticismu do reálného světa. 
Na svých plátnech zachycoval exotickou přírodu 
a obyvatele Tichomoří, městské scenérie New 
Yorku, Prahy a Paříže, stejně jako domácí krajinu, 
akty či portréty přátel. Ve třicátých letech dospěl 
k expresívní předmětnosti, jež mu od kritiků 
vynesla přídomek „uklidněný Kokoschka“.

Posuzované dílo „Torbole na Gardasee“ je velmi 
krásným, doslova „daumierovsky“ hutně malo-
vaným obrazem, který svědčí o Kopfově mistrné 
schopnosti ztvárnění urbanisticko-krajinného 
motivu. Že je schopen zvládnout náročné sesku-
pení architektonických hmot, prokázal autor 
již ve svých newyorských motivech. Ztvárnění roz-
ložité krajinné scenérie, a to i zcela neobvyklého 
motivu, si zase ověřil roku 1929 na pozoruhodném 
velkoformátovém obraze „Uhelný revír falknovský“, 
realizovaném jako zakázka Ministerstva školství 
a národní osvěty. V posuzovaném obraze tedy bez 
jakýchkoli tvůrčích pochybností zachytil typickou 
kulisu malebného italského městečka pod Alpami 
u známého letoviska Lago di Garda. Je příkladem 
vyzrálého autorova stylu, oscilujícího mezi umír-
něností a výraznější expresí. Malířský přednes 
v pastózních, uvolněných tazích se tu geniálně 
snoubí s přesnou místopisnou charakteristikou 
motivu.

Je možné se domnívat, že posuzované dílo 
„Torbole na Gardasee“ odpovídá č. 177 malířova 
soupisu od Ivo Habána, obrazu prezentovanému 
na výstavě Willi Nowak, Josef Dobrovsky, Maxim 
Kopf, Sergius Pauser, Mary Duras, Mährischer 
Kunstverein, Künstlerhaus, Brno, 1. 3. – 23. 3. 1933, 
č. 64.

Posuzovaný obraz „Torbole na Gardasee“ je auten-
tickým, malířsky skvostně expresivním a přesto 
topograficky věrným dílem malíře Maxima Kopfa, 
klíčové osobnosti česko-německé výtvarné kul-
tury meziválečné doby. Světoběžník s německo-
-rakouskými předky, který hovořil sedmi jazyky 
a procestoval takřka všechny kouty světa, byl 
hybatelem mladé poválečné generace pražských 
Němců, tvořících významnou, teprve v poslední 
době objevenou uměleckou společnost. Kopf, 
aktivně zapojený do společenského života, patřil 
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KARS JIŘÍ (GEORGES) 
(1880–1945)

Dívka se žlutými 
punčochami
1913
olej, plátno
41 × 33 cm
sign. LD Kars 13

450 000 Kč

PROVENIENCE
Shmuel and Tamara Givon, Tel Aviv

VYSTAVENO
Ein Harod, Museum of Art, Tel Aviv, Givon Art 
Gallery, Givon Art Forum, Neve Tzedek, The 
Shmuel and Tamara Givon Collection, červen–září 
2014

REPRODUKOVÁNO
T. Tamir – The Shmuel and Tamara Givon 
Collection, Nuit Wolf and Noemi Givon, Tel Aviv, 
2014, str. 82

Zde uvedené plátno „Dívka se žlutými punčo-
chami“ z roku 1913, je autentickou prací Jiřího 
(Georges) Karse (vlastním jménem Jiří Karpeles), 
proslulého evropského malíř židovského původu, 
který řadu let prožil na pařížském Montmartru 
a zařadil se k příslušníkům slavné École de Paris.

Po studiích Akademie výtvarných umění 
v Mnichově pracoval střídavě v Praze, Mnichově 
a Paříži, kde se roku 1908 usadil. Jako člověk 
neobyčejně společensky vybroušený byl Kars 
velmi 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.).

Karsovo ranné tvůrčí období bylo silně ovlivně-
no německými impresionisty, zejména Maxem 
Liebermannem a Maxem Slevogtem. Nicméně 
po roce 1910 pro něj mělo klíčový význam 
setkání s dílem Paula Cézanna. V kubismu našel 
Kars svou tvůrčí základnu, i když úcta k figuře 
a předmětu mu nikdy nedovolila rozbít kompaktní 
tvar. Jeho ženské akty, portréty a zátiší po první 
světové válce vrchovatě naplňují cíle nově aktu-
alizovaného klasicismu, monumentalitu a řád. Jiří 
Kars proslul zejména jako malíř ženství v klidné 
věcnosti, oplývající vyhraněným citem a krásou.

Zde uvedená práce „Dívka se žlutými punčocha-
mi“ má velmi blízko – ať již z pohledu formálního 
– svou hladkou obrysovou linií, nebo výrazového 
– osobitou lyričností – k eleganci stylu portrétní 
tvorby Amadea Modiglianiho, Karsova vrstev-
níka a rovněž představitele Pařížské školy. Oba, 
ovlivněni impresionismem, kubismem i africkým 
sochařstvím a pracemi Henriho de Toulouse-
Lautreca a Paula Cézanna, dokázali ve svém díle 
představit zcela nový prvek jemného poetického 
erotična.

Neoklasicistní dílo 
poetického erotična
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PITTERMANN-
LONGEN EMIL ARTUR 
(1885–1936)

Krajina se železniční tratí
1936
olej, plátno 
52 × 64 cm 
sign. PD 36 E. A. Longen

130 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Po návratu do Čech roku 1910 jej Karel Hašler 
zaměstnal v novém kabaretu Lucerna, 
kde Longen vystupoval převážně s vlastními 
pantomimickými scénkami. Téhož roku se oženil 
s Polyxenou Markovou, která svého manžela jako 
Xena Longenová provázela po kabaretech a diva-
dlech až do své sebevraždy v roce 1928.

Z Pittermanna se stala výrazná osobnost praž-
ských kabaretů, působil v Červené sedmě, 
Lucerně, Montmartru, Na Poříčí a v Rokoku. 
V roce 1920 založil v Praze kabaret BUM 
a Revoluční scénu, kde uvedl poprvé Švejka, 
ještě bez Haškova souhlasu, což mu vyneslo 
ostrý dopis z Lipnice, kde si Hašek klade doda-
tečné podmínky. Zahrál si také v první němé 
verzi Osudů jako feldkurát Katz.

Působil také v zahraničí, v Paříži, Lublani 
a Berlíně, kde měl vlastní scénu Wilde Bühne 
(1922). V Brně roku 1925 založil soubor 
„SEČESTEAL“, který však neměl dlouhého trvání. 
Poté přišel do pražského Divadla Vlasty Buriana, 
kde působil jako dramaturg a herec, psal úspěš-
né komedie, z nichž některé byly zfilmovány 
a dodnes patří u publika k těm nejoblíbenějším 
(např. hry C. a k. polní maršálek, Kasta pro sebe, 
V tlamě velryby a Už mě vezou). Byl to Longen, 
kdo udělal z baviče Buriana divadelní a filmovou 
hvězdu.

Posuzovaný obraz „Krajina se železniční tratí“, 
vzniklý v pozdější fázi autorovy tvorby, svědčí 
o Pittermannově neutuchajícím malířském tem-
peramentu. Jde o výrazově velice silnou krajino-
malbu, založenou doslova na symfonii úderných 
tahů štětce sytě namáčeného v krásných odstí-
nech studených a teplých tónů. Autor vychází 
z celosti smyslového vnímání skutečnosti a optic-
ký vjem přetavuje smyslovou reflexí. Je to malba 
postulující primární spojení smyslů s konkrétní 
realitou. Dynamická kompozice obrazu umožňuje 
vnímat krajinu jako místo, kde se odehrávají živé 
děje. Motiv dvou rozbíhajících se cest, železniční 
tratě a silnice lemované stromovou alejí, vedou-
cích do neznáma, může být i projekcí malířovy 
dobrodružné povahy.

Posuzovaný obraz „Krajina se železniční tratí“ 
představuje autentické, kvalitní, malířsky neo-
byčejně velkoryse cítěné dílo Emila Artura 
Pittermanna-Longena, neopomenutelné figury 
evropské kulturní scény prvních třech dese-
tiletí dvacátého století, autora mnoha nadání, 
který zprvu vynikl jako jeden z „animátorů“ veřej-
ného vystoupení legendární výtvarné skupiny 
Osma, aby posléze svůj dravý temperament uplat-
nil kromě malby také – a to doslovně – na „prk-
nech, jež znamenají svět“.

Jako malíř vzbudil pozornost poprvé na výstavě 
skupiny Osma roku 1907, kde své práce představil 
spolu s díly Emila Filly, Bohumila Kubišty, Otakara 
Kubína, Antonína Procházky, Bedřicha Feigla, 
Willi Nowaka – protože byl však ještě studen-
tem Akademie (z níž však byl následujícího roku 
vyloučen), jeho obrazy byly prezentovány za plen-
tou. O rok později již s Osmou nevystavoval, 
cestoval, byl prý klaunem a hadím mužem ve fran-
couzských cirkusech a věnoval se kabaretu.
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KUBÍN OTAKAR (1883–1969)

Ležící akt 
olej, plátno
56,5 × 86,5 cm
sign. PD O. Coubine

650 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Ležící akt“ je Coubinovým 
nádherným dílem z nejlepšího období počátku 
dvacátých let, které patří v autorově tvorbě mezi 
nejcennější a sběratelsky nejvyhledávanější. Toto 
plátno vykazuje všechny kvality jeho moderního 
klasicismu v nejčistší podobě. Jestliže si někteří 
malíři ve svých figurálních dílech vypomáha-
li fotografiemi aktů, Otakar Kubín – Coubine 
maloval podle reálného modelu. Současně, jako 
jediný z českých umělců, respektoval výtvarné 
a kompoziční zákony klasicismu konce osmnác-
tého a počátku devatenáctého století – přesnou 
obrysovou kresbu a jemnou plastickou modelaci 
sumarizovaného objemu, stejně jako mělké pojetí 
obrazového prostoru.

Coubinova figurální díla, v nichž se ryzostí malíř-
ského a kresebného stylu geniálně vyrovnal tomu 
nejslavnějšímu klasicistovi – J. A. D. Ingresovi, 
byla odrazem umělcova setkávání s lidmi i reflexí 
jeho postoje k okolnímu světu. Lidská postava 
proto nikdy není ovládána vášněmi, z výrazu tváře 
i postoje vždy doslova sálá vyrovnaná moudrost 
a hluboký klid.

V posuzovaném obraze je nahá žena viděna jako 
„čistá forma“. Coubine ji neidealizuje, nepovznáší 
na roveň bohyně, ztvárňuje ji ve všední přiroze-
nosti s programovou úsporností všech výrazových 
prostředků. Jen místy promyšleně obohatí určitou 
obrazovou partii nevšedním detailem – ať už jsou 
to motivy šperků zdobící jemné ruce zpodobněné 
nebo růž ve tváři prozrazující její lehký ostych.

Coubine v tomto okouzlujícím díle neuvádí model-
ku do podrobnějších vztahů ke skutečnosti. Proto 
ani interiér záměrně blíže nekonkretizuje. Tak jako 
i ve svých krajinných záběrech, nehledá časo-
vost a výlučnost, ale trvalost. Mladá dívka ležící 
na divanu potaženém jednoduchou bílou látkou 
působí na diváka neobyčejnou vznešeností.

Zatímco většina prvků situuje posuzovaný „Ležící 
akt“ „nad veškeré dění“, „podivuhodnost“ červené 
části draperie vnáší do střízlivé kompozice sofis-
tikovaný kontrast, stavící Coubina zcela po právu 
do čela dobových moderně-klasicistních snah.

Posuzovaný obraz „Ležící akt“ je originálním, 
špičkovým, vrcholným dílem Otakara Kubína – 
Coubina, našeho nejznámějšího a nejdůsledněj-
šího představitele neoklasicistických tendencí. 
Jeho nesmírně osobitá, lyrická verze neokla-
sicismu, reflektující osobní umělcovy sklony, 
poválečnou atmosféru i vliv klasiků – Ingresovy 
a Corotovy tvorby, ho ve Francii, kde od roku 1912 
trvale žil, rázem proslavila. O jeho renomé svědčí 
mimo jiné řada článků a publikací od francouz-
ských a německých historiků umění. Coubinovu 
první samostatnou monografii vydala roku 
1922 redakce italského časopisu „Valori plastici“ 
(Plastické hodnoty), seskupujícího světoznámé 
autory jako Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Arturo 
Martini, Gino Severini a další. Napsal ji Maurice 
Raynal, francouzský teoretik skupiny umělců 
kolem významné Galerie de l'Effort Moderne 
Léonce Rosenberga, jednoho z nejvlivnějších 
obchodníků s uměním dvacátého století. Program 
tohoto okruhu byl příznačný – šlo o vytvoření 
klasičnosti nového, moderního typu. Otakar Kubín, 
vystupující v novém prostředí pod francouzským 
přepisem svého jména jako Othon Coubine, se tak 
dostal přímo do centra evropských klasicizujících 
proudů dvacátých let.
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KUBÍN OTAKAR (1883–1969)

Krajina Horní Loiry
olej, dřevěná deska
16 × 22 cm
sign. PD Coubine

190 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Krajina Horní Loiry“ je auten-
tickou, komorní, motivicky neotřelou ukázkou 
vrcholné neoklasicistní krajinomalby Otakara 
Kubína – Coubina, významného představitele 
meziválečné moderny, jehož jméno má světový 
zvuk.

V dobách své největší slávy, ve dvacátých a tři-
cátých letech, vystavoval v proslulých galeriích, 
například v Galerii Bernheim-Jeune, jedné z nej-
starších pařížských soukromých galerií, nebo 
u Berthe Weillové, galeristiky, která mimo jiné 
uvedla na trh s uměním Pabla Picassa a Henri 
Matisse, stejně jako uspořádala jedinou výstavu 
Amedea Modiglianiho za jeho života. Coubine 
se pohyboval ve společnosti předních osobností 
výtvarné i literární avantgardy. Když se usadil 
v Simiane-la-Rotonde v Provenci, navštívil ho 
dokonce sám Pablo Picasso.

Posuzovaný obraz představuje stylově zcela 
typickou Coubinovu práci, jež je však specifická 
a jedinečná v tom, že nevznikla přímo v Provence, 
kde autor převážně tvořil, ale v oblasti Haute-
Loire (region Auvergne). Je zajímavé, že ho přitáhl 
kraj, který se Provenci podobá: jak geologicky, 
tak atmosférou. V tomto krajinném typu, kde „vše 
žije světlem“, nalezne svůj vysněný svět. Máme 
doloženo, že do regionu Haute Loire se svým 
malířským stojanem zavítal roku 1923, kdy prav-
děpodobně také vznikl posuzovaný obraz.

Konkrétní krajinný záběr si Coubine volil vždy 
v terénu, neboť stejně jako malíř Eugène Boudin, 
slavný předchůdce impresionistů a jeden z prv-
ních „plenéristů“, zastával názor, že „vše, co je 
namalováno přímo a na místě, má vždy sílu, moc 
a životnost, jíž nelze docílit v ateliéru“. Uvedená 
lokalita Coubina inspirovala k tvorbě několika děl, 
na jejichž kompozičním řešení můžeme pozorovat, 
jak mírně měnil své stanoviště.

Na posuzovaném obrazu zachytil krajinu rytmizo-
vanou architekturou prostých vesnických used-
lostí, prašnými cestami, jednoduchými kamennými 
zídkami a živostí zazelenalé vegetace, krajinu 
korunovanou na obzoru kopcovitým terénem, 
nalevo s výraznou výškovou dominantou. Je to 
scenérie plná ušlechtilosti a zbavená pitoresknos-
ti, v níž malíř našel kousek pozemského ráje.

Proto je i posuzovaný obraz nesen v duchu klasi-
cistního řádu, mírnosti a pohody. Coubine nekom-
ponoval v duchu své filozofie žádné dílo pro 
překvapení nebo údiv diváka. Jeho klasicismus 
je „umění vyslovit více tím, že mluví méně. Je to 
umění skromnosti a cudnosti“, řečeno slovy André 
Gidea. Coubine ztvárňuje krajinu v atmosféře svá-
tečního klidu, opuštěnou lidmi.

Také kompozičně lze hovořit o naprosté vyrov-
nanosti celého výjevu: divákovo oko netěká 
po detailech, neboť obraz se neodehrává v rovi-
ně „hlavní motiv“ – „vedlejší motiv“, ale obrazový 
záběr probíhá v klasické vyváženosti, kdy každý 
detail je ve vztahu k ostatním a lidský pohled tak 
objímá celé obrazové pole.

Významný představitel 
meziválečné moderny



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 65



66 | 1. ART CONSULTING

24

EBERL FRANTIŠEK 
ZDENĚK (1887–1962)

U pramene
1928
olej, plátno
41 × 33 cm
sign. PD Fr. Eberl

v soupisu díla číslo G 293

95 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

UVEDENO
Gerald Weinpolter, Miriam Forster, Francois 
Zdenek Eberl, online catalogue raisonné (soupis 
díla), no. 293 („At the Spring“)

VYSTAVENO
Musée du Montparnasse, Paříž, 2002

Posuzovaný obraz „U pramene“ je autentickým, 
senzuálně laděným a velmi malířsky kultivovaným 
dílem Františka Zdeňka Eberleho, znovuobjeve-
ného velikána česko-francouzské malby, umělce 
mezinárodního renomé, představitele slavné 
„École de Paris“, který převážnou část svého 
života prožil na Montmartru, a jehož jméno bylo 
v době největší slávy zařazováno po bok jeho 
osobních přátel jako byli Pablo Picasso, Amedeo 
Modigliani či Maurice de Vlaminck.

Meziválečná doba představuje období autorovy 
největší tvůrčí slávy. Eberl, od roku 1920 používají-
cí jako francouzský občan jméno François Maurice 
Eberl, nalézá své podporovatele a mecenáše, 
galeristy (vystavuje v galerii Bernheim-Jeune 
i u legendární Berthe Weillové), stejně jako slavné 
přátele. Kouzlo zlatých dvacátých let se projevuje 
i v jeho soukromém životě. Spolu se svou ženou 
Fridou „Ellie“ z Dánska tvoří nepřehlédnutelnou 
součást dobové pařížské excentrické bohémy 
– závodí s vozy Bugatti, chová exotická zvířata. 
Roku 1928 je Eberl jmenován rytířem Čestné legie.

Mezi hlavní předmět Eberlova tvůrčího zájmu 
patřil pařížský pokleslý život v celé své živelnosti, 
fascinovala ho noční atmosféra Montmartru s pro-
stitutkami, hazardními hráči, drogově závislými 
a alkoholiky. Nejvíce ho však proslavily malířsky 
hutné obrazy smyslných aktů.

Posuzované dílo „U pramene“ je Eberlovým krás-
ným, klasicky vystavěným dílem, jež svého autora 
zařazuje mezi přední představitele smyslového 
realismu dvacátých a třicátých let. Zatímco někte-
rá umělcova plátna se vyznačují potemnělejším 
laděním, odpovídajícím melancholii pařížského 
polosvěta, jehož tváře a do nich vepsané osudy 
ho tolik přitahovaly, v tomto díle naopak vytvo-
řil nesmírně půvabný obraz panenské čistoty. 
Ztvárnil mladou dívku hnědých vlasů v moderním 
sestřihu ve chvíli, kdy odložila šaty, aby se osvěžila 
přímo z pramene, kde voda bývá nejprůzračnější. 
Ponechala si jen červené lodičky, které představují 
k celkovému zemitému barevnému ladění účinný 
kontrapunkt, stejně jako dodávají plátnu na koket-
ní rozvernosti.
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ČERNÝ KAREL (1910–1960)

Cukrářské zátiší
1936
olej, plátno
30 × 40 cm
sign. PN K Černý Š 36

350 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D., 
PhDr. Jiří Hlušička

„sevřenou a syrovou výrazovostí“, nadanou zvlášt-
ní sugestivitou i lyrickou silou.

Téma zátiší má pro umělce velká pozitiva. Tiché 
bytí věcí umožňuje lépe než jakýkoli jiný námět 
formulovat vztah malíře ke skutečnosti, důsledně 
řešit problematiku obrazové výstavby a vyjádřit 
svou životní filozofii. Není divu, že Karel Černý, 
zvyklý jaksi zpovzdálí přihlížet „theatru mundi“ 
i v reálném životě, rád naslouchal řeči příběhů 
všednosti, odehrávajících se na stole. Zátiší mu 
umožňovalo vyjádřit nejhlubší podstatu věcí, jejich 
osamocenost, „opuštěnost“, hmotnou plastičnost 
a magičnost jejich bytí. Zajímaly ho jak jejich 
možné symbolické významy, tak prostá krása 
tvarů a barev. Vybíral si přitom ze života primárně 
to, k čemu měl intenzivní osobní vztah. Stejně 
niterně, jako vnímal figurální kompozice a krajiny, 
přistupoval Karel Černý i k zátiší. 

Posuzovaný obraz v sobě rafinovaně spojuje bra-
vurní, smyslově expresivní způsob malby s auto-
biografickým významem ztvárněného aranžmá. 
Počínaje tímto komorním plátnem motiv cukrovi-
nek se stal námětem několika Černého zátiší, jež 
představují autorovu osobní vzpomínku na otce 
cukráře Cyrilla Černého. Ten svou živnost provo-
zoval nejprve v Brně a poté úspěšněji v Praze. Měl 
provozovnu v dnešní Kodaňské ulici ve Vršovicích, 
později na Vinohradské třídě a filiálku v Americké 
ulici. Dokonce si zřídil továrničku na výrobu opla-
tek v Malešicích. 

Malířské podání posuzovaného díla zaujme akcen-
tovanou gestičností, která jako by šla doslova 
ve stopách Vincenta van Gogha s jeho krátkými, 
„akčními“ údery na plátno, jakýmisi pastózními 
barevnými liniemi, určujícími veškeré formy obrazu 
včetně jeho pozadí, podbarveného Černého typic-
kou, melancholickou modří. V tomto expresivním, 
„švihovém“ rukopise se brilantně zrcadlí malířův 
smyslový vztah ke světu. Reflektuje se v něm 
autorova radost z vlastního aktu tvorby, z opojení 
nádherou pochutin, jež stvořily zručné ruce cuk-
ráře. Posuzovaný obraz „Cukrářské zátiší“ Karla 
Černého je nejenom tématicky, ale i malířsky las-
kominou: pro oči.

Posuzovaný obraz „Cukrářské zátiší“ je autentic-
kým, krásným a smyslově neobyčejně lahodivým 
dílem Karla Černého, jednoho z nejzajímavějších 
představitelů české moderní malby, autora, který 
vstoupil do uměleckého světa ve třicátých letech. 
Byla to doba, kdy se na české výtvarné scéně 
prolínaly především pozdně kubistické a expre-
sivní tendence s imaginativní a surrealistickou 
tvorbou. Všechny tyto vlivy Karel Černý vstřebal 
a přetavil do syntetického výtvarného jazyka, 
který ho na jedné straně jako velkého solitéra 
situoval mimo skupinové dění, ale v němž sou-
časně najdeme styčné body se všemi aktuálními 
tendencemi třicátých a čtyřicátých let dvacátého 
století. České malířství bylo díky němu obohaceno 
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JIROUDEK FRANTIŠEK 
(1914–1991)

Malíř a model
1937–1938
olej, plátno
60 × 76 cm
sign. LD Jiroudek

45 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

zastoupen jeho spolužák od prof. J. Obrovského, 
Karel Černý). Jeho první práce se vyznačovaly 
barevným lyrismem prozrazujícím vliv Williho 
Nowaka. V roce 1939 se Jiroudek stal spolu-
zakladatelem skupiny „Sedm v říjnu“, k jejímž 
dalším členům patřili např. malíři Václav Hejna, 
Josef Liesler, Arnošt Paderlík, Zdeněk Seydl, 
sklář Václav Plátek, sochař J. K. Michálek a další. 
Za druhé světové války, v letech 1940–1941, 
byl činný jako scénograf pro divadlo v Ostravě. 
Tam objevil divadelní svět i pro svou malířskou 
tvorbu, který ve formě jinotaje mohl výmluv-
ně vyjádřit protest proti okupaci i celé drama 
válečné doby. Od roku 1941 byl členem SVU 
Mánes. Po válce se věnoval krajinomalbě, figu-
rálním a monumentálním dílům a také ilustracím. 
V létě 1946 odjel se skupinou malířů poprvé 
do Paříže, kde ho inspirovala tvorba Pierra 
Bonnarda. Po návratu zesílil v jeho díle význam 
barvy, cítěné v ostrých kontrastech tónově 
rozehrané palety. V letech 1950–1951 působil 
spolu s profesorem Willi Nowakem na Slovensku 
při zakládání Vysoké školy výtvarných umění 
v Bratislavě. Od roku 1954 našel svůj zaslíbe-
ný kraj v okolí Liběchova. V letech 1961–1985 
byl profesorem na Akademii výtvarných umění 
v Praze, v letech 1970–1973 zastával funkci rek-
tora. V celém jeho díle hrají prim akcentovaná 
barva a světlo ovládající linii a stávající se pro-
středkem poznání skutečnosti.

Posuzované dílo „Malíř a model“ je „alla prima“ 
vystavěným obrazem, jehož suverénní malíř-
ské tahy prozrazují umělce „horoucně emotiv-
ního“, jemného a kultivovaného lyrika barev, 
který klade důraz na psychologické kvality 
světla a stínu. Objektivní realitu, viděné a zažité, 
tu František Jiroudek proměňuje ve velkory-
sém podání v jakýsi „barevný sen“. Snad i tamní 
mineralogická pokladnice dala semilskému 
rodákovi do vínku schopnost bravurního cítě-
ní a bohatého rozehrání barvy. „Malíř a model“ 
v Jiroudkově podání – to je působivý, autobio-
graficky laděný obraz, skládající též poctu kla-
sikům (připomeňme Picassovy variace na dané 
téma), ztvárněný s nezkrotnou malířskou energií 
a udivující lehkostí.

Posuzovaný obraz „Malíř a model“ je autentic-
kým, fauvisticko-expresivním, motivicky auto-
biografickým dílem Františka Jiroudka, člena 
významné tvůrčí skupiny „Sedm v říjnu“, pro-
fesora a rektora Akademie výtvarných výtvar-
ných umění v Praze, mistra „velkých malířských 
forem“ a koloristické opulence, jehož tvorba 
patří k vrcholům české malby dvacátého století.

Významným raným tvůrčím úspěchem byla 
Jiroudkova účast na mezinárodní výstavě 
v Neapoli roku 1937 (spolu s ním tam byl 
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BAUCH JAN (1898–1995)

Ovoce
1939
olej, dřevěná deska
25,5 × 40,5 cm
sign. PD Jan Bauch 1939, na rubu Jan Bauch 1939

49 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

PROVENIENCE
sbírka Ivany Trumpové (1949); Christie’s, Live 
Auction 2878 Interiors, 8. 10. 2014, pol. 363

Posuzovaný obraz „Ovoce“ je autentickým, kva-
litním, již plně expresivně cítěným dílem Jana 
Baucha, autora, jehož plátna jsou současně výra-
zem prudkého, vášnivého temperamentu i jemné 
lyričnosti, jsou extaticky vzepjaté, ale zároveň 
i delikátní a básnivé. V malbě Jana Baucha je vše 
vypjato do krajnosti, protiklady se bezprostředně 
dotýkají a náhle se mění ve svůj opak. Syrová 
robustnost barevné pasty nanášené na plát-
no v hutných a takřka světélkujících nánosech 
vytváří živnou půdu, z níž vyrůstá intenzivní 
výrazové napětí i křehká krása.

Tematický rejstřík Jana Baucha byl od počátku 
široký, vyjadřoval jeho pohled na život, ocenění 
„prostých věcí, které potřebuje a má rád každý 
člověk“. Vyznával se stejně z obdivu k  úchvatné 
kráse ženy, k opojné kráse květin či senzualis-
mu nádherného zátiší. Pro Jana Baucha zátiší 
neznamenalo „mrtvou přírodu“, nebylo statické, 
ale dynamické. Již od svých tvůrčích počátků 
ho pojímal jako „drama malby“. Zároveň usiloval 
o to, jak se sám vyjádřil, „aby (…) to zátiší dohro-
mady řeklo víc, než může zjistit oko. Aby jablko 
nebylo jablko, ale zároveň něco jako řád pro jabl-
ka. Aby hmotnost malby, promalování, barva 
a plastičnost vyňala jablko z jeho nevýznamnosti 
a udělala z něho děj“.

Posuzovaný obraz „Ovoce“ je krásným 
Bauchovým komorním dílem z roku 1939. Spadá 
do výtvarně velmi zajímavého období, kdy autor 
opustil své poetistické, plošně malované akty 
a motivy snových zahrad a začal rozvíjet expre-
sivnější, „sochařštější“ pojetí, které mu bylo 
nejvlastnější, protože nejlépe odpovídalo jeho 
temperamentu.

Obraz „Ovoce“ charakterizuje jistota živé ruko-
pisné traktace a neobyčejná „chutnost“ koloritu. 
Bauchův malířský rukopis se vyznačuje typic-
kým „přecházením z pohybu do pohybu“, „prou-
děním energií“. Kouzla nečekaných barevných 
nuancí nejsou samoúčelná: jsou předpokladem 
emocí a lyrických dojetí, vyvolaných v divákovi. 
„Ovoce“ Jana Baucha je dílem mistrné senzuál-
nosti a výrazové svěžesti.

Mistr exprese s odkazem 
k baroku
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PROCHÁZKA 
ANTONÍN (1882–1945)

Hojnost (Strom života)
30. léta 20. stol.
olej, plátno
205 × 265 cm
sign. PD Ant Procházka

490 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

jícím od konce třicátých let do umělcovy smrti), 
jež je charakterizováno řadou velkoformátových 
pláten, kdy Procházka v rozměrech hodných 
renesančních a barokních velikánů vytvářel svá 
vidění šťastného života, přesně odpovídající nitru 
meditativně orientovaného humanisty. Tyto práce 
se zařadily k nejvýznamnějším dílům českého 
umění své doby.

Zatímco v komorně laděných obrazech využíval 
Procházka nezřídka jednodušší kompoziční řešení, 
při fabulaci větších děl se nevyhýbal náročným 
mnohofigurálním konfiguracím. Osvědčil v nich 
výjimečné mistrovství, které jej záhy oprávnilo 
k náročným monumentálním realizacím pro inte-
riéry brněnských soukromých vil a veřejných 
budov. Nejslavnějším z těchto malířsky skvost-
ných a bezesporu i dobově unikátních prací 
se stala kompozice „Prométheus přináší lidstvu 
oheň“ (1938, 750 × 1400 cm), určená pro čelní 
stěnu auditoria maxima právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sloužící jako slav-
nostní aula celé univerzity. Výzdobu inicioval 
tehdejší děkan lékařské fakulty, MUDr. Otakar 
Teyschl, který byl malířovým přítelem a velkým 
sběratelem jeho tvorby. Také pro něj vytvořil 
Procházka jedno ze svých monumentálních pláten 
„Zlatý věk“ (1937, 212 × 412 cm, dnes NG Praha). 
Do kategorie velkoformátových děl vzniklých 
jako výzdoba interiérů pro soukromé majitele 
patří  i posuzovaný obraz.

„Hojnost (Strom života)“ je Procházkovou okouz-
lující, špičkovou prací, v níž malíř vytvořil svébyt-
nou paralelu pozdního Renoirova díla, jež obdivo-
val, protože shodně zachycovalo svět arkadického 
štěstí a nebylo zkaleno jakýmkoli náznakem dis-
harmonie.

Výtvarně se tu zcela příkladně uplatňují všechny 
zkušenosti a charakteristiky malířova postku-
bistického vývoje: promyšlená kompozice, cha-
rakteristické antikizující, graciézní figurální typy 
zachycené v složitých pozicích a s líbeznými 
výrazy tváří, neobyčejná jistota výtvarného podá-
ní, jak v malířské, tak lineární složce, vymezující 
smyslně modelované tvary.

Posuzovaný obraz „Hojnost (Strom života)“ před-
stavuje autentické, galerijní, vrcholně klasicistní 
a humanisticky laděné dílo Antonína Procházky, 
jednoho z nejoriginálnějších představitelů malíř-
ské avantgardy střední Evropy. Hned na začátku 
své umělecké dráhy se zařadil mezi zakladatele 
českého moderního umění a v společenství mla-
dých sehrál iniciativní a nezastupitelnou úlohu. 
Po raném období exaltace výrazových prostředků 
dospěl ke kubismu, který mu umožnil rozvinout 
osobní dispozice: jiskřivý intelekt, cit pro hmotu 
a barvu, stejně jako hravost. Důslednost, s níž 
Procházka na nové stylové podněty reagoval, 
ho dovedla až k vytvoření jedné z nejosobitějších 
variant kubismu, a to v celosvětovém kontextu. 
Nicméně v momentě, kdy se mu zdálo, že všech-
ny možnosti kubistické morfologie již vyčerpal, 
neváhal se odvážně pustit do jiných stylových 
řešení, adekvátních změněnému času. Po období 
výtvarného primitivismu s rezidui kubistických 
prvků dospěl k idylicky laděnému neoklasicismu, 
který mu nejlépe umožnil čelit historické nepřízni 
doby.

Monumentální obraz „Hojnost (Strom života)“ 
je špičkovou a maximálně typickou prací realizo-
vanou v závěrečném období autorova života (trva-
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SKLENÁŘ ZDENĚK 
(1910–1986)

Biomorfní kompozice
1947
olej, plátno
24 × 28 cm
sign. LD Zd Sklenář 47

480 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

PROVENIENCE
Aukční síň Vltavín, 19. 5. 2013, pol. 120

u nichž malba, kresba a grafika koexistovaly para-
lelně. Niterným založením romantik, otevírající 
svým dílem průhledy do kouzelného světa snu 
a nevšední krásy. Díla Zdeňka Sklenáře byla zařa-
zena do proudu imaginativního umění, přesvěd-
čivě vymezeného dr. Františkem Šmejkalem, a lze 
je považovat za jeden z klíčových projevů této 
tendence v českém moderním umění.

Autorův kreativní svět byl od počátku tak vyhra-
něný, že se nepřipojil k žádné umělecké skupině. 
Nezávisle na jakýchkoli programech usiloval „kul-
tivovat svůj pohled k výrazu co nejindividuálnější-
mu“. Již nejranější díla se vyznačovala typickými 
rysy, později rozvíjenými – výraznou imaginativ-
ností, smyslem pro bizarní krásu a dynamičnost, 
neobyčejnou tvarovou fantazií. Jistá citová beze-
lstnost, která prostupuje celou malířovu tvorbu, 
koresponduje se vztahem surrealismu k dětství, 
v němž vnímání a fantazie ještě nejsou přísně 
odděleny a jež umožňuje celistvý pohled na svět.

„Biomorfní kompozice“ vzniká roku 1947, kdy se 
v Topičově salonu v Praze konala význam-
ná „VII. mezinárodní výstava surrealismu“, 
v Heislerově a Teigeho kurátorském výběru pře-
nesená z Paříže, na níž vystavovali např. M. Ernst, 
J. Miró, Y. Tanguy a z domácích autorů Toyen. 
Tato přehlídka na Sklenáře hluboce zapůsobila. 
Především pro něj aktualizovala tvorbu Maxe 
Ernsta, která ho uhranula již za letního pobytu 
v Paříži předchozího roku. 

Posuzovaný obraz je zcela typickým příkladem 
Sklenářova pojetí oživlé přírody, volně inspirova-
ného Ernstovými fantastickými krajinami. Právě 
tato podnětná část Ernstovy tvorby umožnila 
našemu malíři najít způsob, jak výtvarně zpra-
covat nedávnou zkušenost druhé světové války, 
v níž hlas rozumu přehlušily barbarské vášně 
a uvolněné instinkty. Zdeněk Sklenář tu na 
komorní obrazové ploše stvořil jakési fantaskní 
„vivárium“, jako by vyvržené z temných hloubek 
umělcovy psychiky na světlo světa. Ožívají v něm 
zvláštní ptáci a další nepojmenovatelní tvorové, 
rozvíjející své animální pudy v atmosféře sou-
mračných barevných přísvitů. 

Posuzovaný obraz „Biomorfní kompozice“ 
je autentickým, sběratelsky vzácným, fantaskně 
laděným komorním dílem Zdeňka Sklenáře, velké-
ho dědice surrealistického odkazu, autora, jehož 
nesmírně kultivovaná tvorba patří k nejosobitěj-
ším projevům českého umění od konce třicátých 
let dvacátého století. Výtvarný cit a zájem o nové 
výtvarné techniky představovaly zásadní impulzy 
jeho práce. Sklenář byl jedním z mála umělců, 
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FILLA EMIL (1882–1953)

Hlava
1934
bronzový odlitek, podstavec
v. 30 cm
sign. nezjištěna

30 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. 
a prof. PhDr. Jaromír Zemina

REPRODUKOVÁNO (jiný odlitek) 
Emil Filla – sochař: práce z let 1913–1938, katalog 
výstavy, Severočeská galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích, 2002

1935. Vystavil na ní třiadvacet plastik, poměr-
ně rozsáhlý soubor grafik, ale jen sedm obrazů. 
Vojtěch Volavka tehdy shrnul, že „reprezentant 
českého kubismu, Emil Filla, vytvořil již před vál-
kou některé sochy, v nichž realizoval prostředky 
skulpturálními svoji touhu po plastické analýze 
světa, jak byla předmětem tehdejších jeho obra-
zů. Také nyní, když soustřeďuje svůj zájem opět 
na lidskou postavu, vychází z jeho dílny řada 
soch, které jsou přímými protějšky jeho maleb. 
Jsou v nich ještě důrazněji vyjádřeny plastické 
hodnoty oněch figurálních námětů, které vidíme 
na jeho posledních malbách“.

Posuzovanou plastiku „Hlava“ lze charakteri-
zovat jako sochu až „protoplastické syrovosti“ 
(V. Kramář), v níž Emil Filla mistrně zpracoval 
výboje pozdní picassovské epochy, ovlivněné 
surrealismem. Dle představ autora byla hmota 
obdařena skrytou silou, která se roztahuje a roste 
na všechny strany a tímto způsobem vytvá-
ří prostorovou plasticitu. U renesančních soch 
se povrch vzdouval nebo klesal. U Filly „hmota 
roste a kypí jako vzdouvající se láva“ (z dobového 
tisku, 1935).

Posuzovaná „Hlava“ je jakousi paralelní ozvě-
nou autorova malířského vývoje v jiném médiu: 
v letech 1934–1935 Filla cítil doslova živelnou 
potřebu vyvážit plošnou malbu objemovou plas-
tikou, reagující na nový „vnitřní model“. Autorovy 
sochařské hlavy a figury z uvedených let bra-
vurně souznějí s gigantickými postavami žen 
na jeho plátnech, jejichž základní tvůrčí princip 
byl přirovnáván k principu „stvoření“. Filla netíhl 
k tomu vytvářet abstraktní formy, a proto dospěl 
k figurálním tvarům obdařeným „novými“ propor-
cemi. Můžeme tu hovořit přímo o „eruptivnosti“ 
sochařské hmoty. V posuzované „Hlavě“ tak při-
rozenou tvářnost objektivní skutečnosti neměnil 
jejím rozkladem, ale souhrnnou transformací, jejíž 
odchylky od přirozenosti jsou fantaskní právě 
proto, že nevznikly v rámci formové analýzy, 
ale opětovné syntézy. Jako by tu „mrtvá“ hmota 
sochařské hlíny najednou pod umělcovýma ruka-
ma ožívala a dostávala antropomorfní tvar jako při 
biblickém stvoření člověka.

Posuzované dílo „Hlava“ je autentickou, doslova 
„eruptivně“ a surreálně formovanou prací Emila 
Filly, umělce evropského významu, jehož plastiky, 
reliéfy a plakety patří bezesporu k tomu nejo-
sobitějšímu, co v českém moderním sochařství 
vzniklo. Emil Filla, klíčová osobnost české moderní 
malby dvacátého století, se ve vývojově zásadních 
momentech své tvůrčí cesty obracel k sochař-
ství, aby ještě lépe řešil výtvarnou problema-
tiku, která ho zajímala. Bylo tomu jak v období 
tzv. heroického kubismu v letech 1913–14, 
tak v expresivně-imaginativní fázi pozdního kubi-
smu v letech 1934–1935 (kdy také vzniká posuzo-
vané dílo) a naposledy pak v dvouletí 1937–1938. 
K plastice směřoval třikrát za svého života; jak 
uvádí Vojtěch Lahoda, „pokaždé v jakési horečce 
sochařské 'dvouletky'“.

Největší přehlídkou Fillova sochařského díla 
za jeho života byla výstava v budově Mánesa roku 

Dílo protoplastické
syrovosti
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JANOUŠEK 
FRANTIŠEK (1890–1943)

Útisk II
1936
olej, lepenka
62 × 52,5 cm
sign. PD Janoušek, 36

490 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

PROVENIENCE
sbírka Milana Heidenreicha (†1991), bývalého 
motocyklového závodníka, který v polovině 
šedesátých let emigroval do Švédska a po návratu 
do vlasti shromáždil úctyhodnou sbírku české 
avantgardy, zejména s důrazem na kubismus

REPRODUKOVÁNO
na obálce monografie J. Chalupecký, František 
Janoušek, Odeon, Praha, 1991, a dále v textu 
obr. 90 (uveden chybně podklad a nepřesně 
jeden z rozměrů)

Posuzovaný obraz „Útisk II“ je originálním, sbě-
ratelsky exkluzivním, dobově nesmírně výmluv-
ným dílem Františka Janouška, představitele 
české avantgardy, který patří mezi nejosobitější 
a z dnešního pohledu nejvíce oceňované inter-
prety imaginativních tendencí a surrealismu. Jeho 
tvorba představuje jednu z nejsilnějších umělec-
kých výpovědí o světě a duchovním klimatu mezi-
válečného období.

Posuzovaný obraz „Útisk II“ vzniká v době vrchol-
né syntézy malířovy tvorby (1935–1938). Jejím 
hlavním tématem se stává člověk, lidské tělo, 
vydané na pospas ničivým mocem vesmíru. 
Je spoutáváno, zavíjeno, věšeno, drásáno, napí-
náno, rozerváváno. Živá hmota je však nezdolná: 
přetrvává i v cárech.

František Janoušek v tomto díle realizoval svou 
vnitřně neodbytnou představu zraňované a svazo-
vané fantaskní figury. Vnější svět se mu stává tva-
rem, jenž může být formován, hmoty se komplet-
ně přerozují. Pod autorovým malířským štětcem 
se rodí obrazový novotvar – „fantomatický objekt“, 
řečeno slovníkem surrealistů.

„Útisk II“ je obrazem, v němž se precizně reflektu-
je Janouškova představa tajemného a nelítostné-
ho univerza (v reálném historickém vývoji zasaže-
ného španělskou občanskou válkou a neklamně 
směřujícího k válce druhé světové) a existenciální 
zaměření jeho tvorby. František Janoušek zde 
dospěl k „polydimenzionální symbolice mýtu“: 
nejasné a neurčitelné na jedné straně, mnoho-
významové a všeobsáhlé na straně druhé. „Je to 
svár života a smrti, ale je to také svár člověka 
a přírody, a odtud toto rozpolcování pokračuje 
dál.“ (J. Chalupecký )

obálka monografie J. Chalupecký, František  
Janoušek, Odeon, Praha, 1991
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DRTIKOL FRANTIŠEK 
(1883–1961)

Bez názvu (Vzlet)
1942
olej, lepenka
54 × 37 cm
sign. PD Drtikol 1942, na rubu 9/9 1942 monogram 
FD

90 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Bez názvu (Vzlet)“ je auten-
tickým, velmi zdařilým, typicky spirituálně ladě-
ným dílem Františka Drtikola, autora celosvětově 
považovaného za jednoho z nejvýznamnějších 
fotografů dvacátého století. Styl, který stvořil 
ve dvacátých letech, byl tak osobitý, že u většiny 
fotografických prací rozpoznáme na první pohled 
jeho autorství. Když však nabyl dojmu, že vyjad-
řovací prostředky černo-bílého média vyčerpal, 
dal přednost malířské tvorbě, jež mu poskytla 
nový prostor pro vyjádření vnitřních zkušeností, 
vycházejících z duchovních nauk a meditačních 
zážitků. Zatímco fotografii povýšil na tvůrčí pro-
středek rovnocenný dobovým výtvarným sna-
hám, ve svém malířském díle se naopak od „časo-
vosti“ oprostil a dosáhl výrazu neobyčejné ryzosti 
a duchovní čistoty.

František Drtikol prodal roku 1935 svůj fotografic-
ký ateliér a začal se zabývat výhradně jen herme-
tickými meditacemi a malbou. Sklony k mystici-
smu jevil již od mládí. Hlavním důvodem k malo-
vání se mu stala potřeba zobrazit barevné a svě-
telné vize prožité při hermetických koncentracích 
a sdělit poznatky nabyté v okamžicích průniku 
do oblasti nadvědomí. Jeho obrazy až na výjim-
ky postrádají názvy, což lze vnímat jako záměr, 
neboť konkrétnější určení by mohlo být zavádějící 
a omezovat divákovo vlastní vnímání díla.

Posuzovaný obraz „Bez názvu (Vzlet)“ patří 
k té linii Drtikolovy malířské tvorby, v níž stylově 
navazuje na své poslední fotografické obdo-
bí, kdy živé tělo modelu nahradil stylizovanými 
postavami, štíhlými a protáhlými, pohybově neo-
byčejně vyváženými, které sám vyřezával z pře-
kližky. Obraz se vyznačuje promyšlenou kompo-
ziční skladbou, důsledným využitím světelných 
i dekorativních hodnot barvy a přitom velkou 
úsporností výrazu. Právě ve schopnosti, či spíše 
v mistrovství odít spirituální poselství do reálných 
tvarů s využitím minima vyjadřovacích prostřed-
ků zužitkoval Drtikol své dlouholeté zkušenosti 
z fotografie. Protáhlá ženská figura v pozici 
letu či vzletu nad stejně typicky drtikolovskou 
krajinou vyjadřuje dynamický stav odpoutání 
se od hmoty.
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MUZIKA FRANTIŠEK 
(1900–1974)

Dvě figury
1945
olej, dřevěná deska
35 × 24 cm
sign. LD F. Muzika 45

950 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D., 
PhDr. Karel Srp

VYSTAVENO
F. Muzika – Výstava obrazů z posledních let, 
Hořejšova galerie v Praze, 1945, kat. č. 48
Výstava obrazů Františka Muziky z let 1920–1964, 
Krajská galerie v Hradci Králové a Oblastní galerie 
v Liberci, 1964, kat. č. 68.

REPRODUKOVÁNO
F. Šmejkal – František Muzika, monografie, Praha, 
Odeon, 1966, obr. č. 95

aby v polovině dvacátých let dospěl k lyrickému 
kubismu. Mezinárodní výstava Poesie 1932, kona-
ná v pražském Mánesu, na níž byl reprezentativně 
zastoupen, již otevírala cestu k imaginativní malbě 
a surrealismu. Se surrealistickou poetikou souzně-
ly jeho obrazy s typickým motivickým repertoá-
rem ruin, antropomorfizovaných skal, torz a dra-
périí od poloviny třicátých let. Etapu angažované, 
protiválečné tvorby symbolicky uvedla Výstava 
československé avantgardy v Domě uměleckého 
průmyslu v Praze, uspořádaná kolektivem divadla 
D37, jíž se Muzika taktéž účastnil.

Zasloužené tvůrčí rehabilitace se Františku 
Muzikovi dostalo až v první polovině šedesátých 
let soubornou výstavou v pražské síni Fronta 
(1963), obsáhlými retrospektivami v Hradci 
Králové a v Liberci (1964) a kolektivní výstavou 
Imaginativní malířství, připravenou Františkem 
Šmejkalem, která zařadila Františka Muziku mezi 
první pětici našich nejvýznamnějších představite-
lů imaginativní malby.

Posuzované dílo „Dvě figury“ je básnivě působi-
vým Muzikovým dílem z období, kdy autor defi-
nitivně uzavřel obrazovou řadu tragických podo-
benství válečných let, aby výtvarně dořešil a roz-
vinul principy lyrického a imaginativního kubismu 
třicátých let. Mocný příval umělcovy nové tvarové 
fantazie doslova pohřbil atmosféru bezprostřed-
ně minulých dusivých časů, o nichž Karel Teige 
v úvodu první poválečné Muzikovy výstavy, na níž 
byl posuzovaný obraz vystaven (1946, Hořejšova 
galerie v Praze), psal jako o „sedmi letech bezdu-
ché odpuzující maškarády“. V posuzovaném obra-
ze se tak opět malba ztotožňuje s poezií, „jsouc 
jejím výrazem, jako se poezie ztotožňuje se svo-
bodou ducha, jsouc jejím projevem“ (K. Teige).

Muzikův výraz virtuózně osciluje mezi figurou 
a prvky vegetabilního charakteru. Jde o prostu-
pování, prolínání jednotlivých složek, o proměnu 
podoby, metamorfózu smyslu. František Muzika 
tu geniálně zkoumá výtvarné možnosti variability, 
chápané jako výzva divákovi, apel ke spoluúčasti, 
čímž konstituuje jednu z nejryzejších podob toho, 
co Umberto Eco nazval „opera aperta“.

Posuzované dílo „Dvě figury“ je originálním, 
vrcholně imaginativním, organicky bravurně 
formovaným dílem Františka Muziky, přední 
osobnosti české malby, typografie a scénografie 
dvacátého století, jejíž tvorba byla od počátku 
nerozlučně spjata s osudy české meziváleč-
né avantgardy. František Muzika byl členem 
Devětsilu (1921–1922), Nové skupiny (1923) a SVU 
Mánes (od 1923). Na Akademii výtvarných umění 
studoval v letech 1918–1924, nejprve u prof. 
J. Obrovského, pak u K. Krattnera. Po konflik-
tu s ním odešel do sochařského ateliéru prof. 
Jana Štursy, který mu povolil i nadále malovat. 
Po absolutoriu pobyl rok v Paříži (1924–1925).

V malířské, kreslířské a grafické práci prošel 
František Muzika nejprve obdobím magické-
ho realismu a primitivizujícího neoklasicismu, 
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)

Slovensko
1947
tempera, kvaš, lepenka
41 × 60,5 cm
sign. PD Šíma 47

320 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

PROVENIENCE
sbírka významného českého hudebního 
skladatele

Posuzované dílo „Slovensko“ je originální, moti-
vicky vzácnou a vývojově důležitou 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. V jeho díle 
se setkáváme se světem, který není zcela souměři-
telný s naší běžnou zkušeností. Nalezneme v něm 
jakési útržky opticky vnímané reality: v obrazovém 
prostoru plují odhmotněné útvary i měkké chomá-
če vegetace odolávající zákonům gravitace stejně 
jako snaze o jejich přesnější předmětnou identifi-
kaci. Jsou křehkými útvary malířovy představivosti, 
poetickými nápověďmi dovolávajícími se divákovy 
fantazie. Šímova plátna spojují nebe a zemi, hmotu 
a světlo. Mají napětí mlna a náhlého osvícení bles-
kem. Poutají myšlenku tvarem.

Historik umění František Šmejkal, autor nejvý-
znamnější monografie o Josefu Šímovi (1988) 
napsal: „Šímova tvorba nemá žádnou vlastnost, 
která by odpovídala překotnému rytmu dneš-
ní doby a jejím tisícerým proměnlivým tvářím. 
Nepoddává se na první pohled, není nápadná, 
nešokuje, nikoho nepřipomíná, nedožaduje se 
pozornosti zvláštní technikou nebo novými mate- 
riály. Zdá se, že nic nepopírá. Prostě existuje.“

Posuzované dílo je sběratelsky raritní Šímovou 
kresebnou prací z jeho vývojově důležitého slo-
venského pobytu (1947).

Na počátku druhé světové války přestal Josef 
Šíma malovat. Válečné události, evokující mu zažité 
útrapy války první světové, v jeho mysli zpochyb-
nily význam moderního umění i jeho vlastní práce. 
Od výtvarné tvorby se odloučil na celé desetiletí 
– k další systematické malířské činnosti se vrá-
til teprve na přelomu let 1949–1950. Tuto tvůrčí 
cézuru přerušil pouze v roce 1947, kdy v doprovo-
du malířského kolegy Františka Hudečka podnikl 
cestu na Slovensko, kde strávil téměř dva měsíce. 
Cílem tohoto pobytu bylo nalezení nových inspi-
račních zdrojů pro svou tvorbu. Jeho očekávání 
se skutečně splnilo. Jak referoval v jednom z dopi-
sů, našel „stimulantní (…) atmosféru, ne-li přímo 
věci“. Zároveň však dodával: „Aktuální musíš být 
Ty – ne to, co je před Tebou, abys to jen obkreslil.“

Dlouhodobé odloučení od vlasti učinilo Šímu velmi 
vnímavým k tradičním hodnotám a kořenům, které 
se ukázaly jako zásadní při hledání nového tvůrčí-
ho začátku. Zájezdem na Slovensko se vydal vlast-
ně ve stopách svého otce, známého folkloristy, 
který v osmdesátých letech devatenáctého století 
často putoval za lidovým uměním jak na Moravské 
Slovácko, tak na Slovensko.

Posuzované dílo „Slovensko“ příkladně dokládá, 
že Josef Šíma jel na Slovensko za svou utkvělou 
vizí mytické krajiny. Přestože pro něj hrál zásadní 
roli kontakt s reálnou přírodou, ve své imaginaci 
ji vždy zbavoval všech podružných detailů a pak 
znovu stvořil v esenciální podobě. Baladický kraj 
se tak v posuzovaném díle proměnil v několik 
určujících znaků, v homolovité kopce Poľany 
a Malé Fatry, vznášející se na horizontu jak těžká 
oblaka, a v abstrahované podoby vesnických 
domků propojených dvorcem, v jehož středu 
je umístěn surreálně naddimenzovaný motiv stud-
ně. Ten se tu stává magickým znamením, vtisku-
jícím krajině ráz starobylosti a snové přeludnosti. 
Posuzovaný akvarel je umělecky velmi cennou 
prací, v níž se slovenská krajina stala Josefu 
Šímovi územím zázračných permutací.
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DVORSKÝ BOHUMÍR 
(1902–1976)

Kytice v okně 
1944
olej, plátno
116 × 80,5 cm
sign. PD Boh. Dvorský 44

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Kytice v okně“ je auten-
tickým, impresivně okouzlujícím, prosluně-
nou pohodu vyzařujícím dílem Bohumíra 
Dvorského (1902–1976), významného čes-
kého umělce dvacátého století, malíře pře-
devším moravské letní přírody, jehož tvorba 
představuje osobitou syntézu impresionistic-
kého světelného vidění a expresivně chápané 
barevnosti. Od pevných konstrukcí a chladné-
ho koloritu obrazů mladosti dospěl ke svým 
typickým panoramatickým výhledům do kra-
jin Hané a Moravského Slovácka, prozářených 
radostnými tóny žluté a červené. Byl jednou 
ze zásadních osobností formujících výtvarný 
život na Ostravsku a v Olomouckém kraji. 
Významné je jeho působení v uměleckých 
spolcích Moravskoslezské sdružení výtvar-
ných umělců, Výtvarní umělci – Moravská 
Ostrava, Skupina výtvarných umělců v Brně, 
Klub výtvarných umělců Aleš, Spolek výtvar-
ných umělců Mánes, Skupina olomouckých 
výtvarníků, Svaz československých výtvar-
ných umělců.

Posuzovaný obraz „Kytice v okně“ je repre-
zentativním příkladem autorova tvůrčího 
vrcholu, kdy jeho styl vyzrál do výtvarných 
kompozic fascinující ornamentální znakovos-
ti. Bohumír Dvorský v tomto plátně dokázal 
umně spojit dvě heterogenní témata, kvě-
tinové zátiší s tulipány a průhled do kraji-
ny, konkrétně do části zahrady s typickým 
prvorepublikovým domkem. Svěžest a živost, 
jakou vyzařuje toto plátno, spočívá ve víři-
vém pohybu impresivních štětcových tahů 
a mistrném kolorismu. Nejen v samotném 
motivu, ale i v malířském výrazu navázal 
autor na tradici francouzské moderní malby, 
reprezentované zejména pozdním impresio-
nismem Clauda Moneta a intimismem Pierra 
Bonnarda.

Až strukturálně prohnětená barevná hmota 
útočí na smyslové prožitky diváka, který 
prostřednictvím tohoto obrazu může den-
nodenně zažívat omamnou atmosféru květy 
zaplaveného jara.

Osobitá syntéza imprese 
a exprese
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MATAL BOHUMÍR 
(1922–1988)

Pohled z ateliéru
1949
olej, plátno
73 × 63 cm
sign. LD Matal 1949, na rubu B. Matal 1949 Brno

320 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Pohled z atelieru“ je originál-
ním, reprezentativním, osobně laděným a k poe-
tice Skupiny 42 se stále vážícím dílem Bohumíra 
Matala, výrazné osobnosti českého i evropského 
moderního umění, „matadora“ brněnské pová-
lečné malby, jehož tvorba upoutává především 
osobitou metaforou člověka žijícího v podmínkách 
moderního města, obdivuhodným citem pro barvu, 
nekonečnou variabilitou tvarů a konstrukčně pro-
myšlených forem.

Bohumír Matal vstupoval do Skupiny 42 jako 
umělecky poměrně vyzrálá osobnost. I když byl 
v kolektivu nejmladší, brzy se vyrovnal svým star-
ším, zkušenějším kolegům. Byl plodným malířem, 
který miloval společnost svých přátel. Ti později 
vzpomínali, jak Mistr neustále maloval, a to i když 
byl jeho ateliér plný lidí.

Jedním ze zajímavých rysů Matalovy tvorby je její 
cykličnost. Autor, se zaujetím „úporného hledače 
skutečnosti“, rozpracovával své náměty často ve 
více variantách. Díky svému neutuchajícímu tvůr-
čímu zápalu dozrál jako umělecká osobnost velmi 
brzy. Tvůrčí výraz zformovaný především v průbě-
hu čtyřicátých let byl pro celou jeho dráhu klíčový.

Počátky typické Matalovy výtvarné poetiky 
se neobešly jak bez vlivu vývojových tendencí 
doby, tak podnětů starších členů Skupiny 42. 
Přestože po návratu z koncentračních táborů měl 
autor v domácím prostředí Brna možnost navázat 
kontakty se surrealisty Václavem Zykmundem 
nebo Bohdanem Lacinou, a rozvíjet tak své 
surrealistické začátky, zřejmě pod vlivem nových 
přátelství s básníky Ivanem Blatným a Josefem 
Kainarem začíná malovat svět kolem sebe – město. 

V posuzovaném obrazu, jímž autor vzdal hold 
moravské metropoli, jež měla v jeho životě ústřed-
ní význam, se unikátním způsobem resumovalo 
vše dosažené, prožité (tzn. skupinové), aby se 
zároveň do něj již vepsalo něco z potemnělé atmo-
sféry nadcházejících let.

Matal se nikdy nesmířil s nástupem komunistic-
kého režimu. V listopadu roku 1948 na schůzce 
československých umělců v Akademické kavárně 
v Brně podepsal prohlášení na obranu současných 
uměleckých hodnot a jako jeden z mála svůj pod-
pis pod prohlášením nikdy neodvolal. Brzy nato 
se Skupina 42 rozpadla a on se definitivně stal 
oficiálně zavrženým umělcem. V reprezentativním 
plátně „Pohled z atelieru“ tak jako by se snad 
až symbolicky naposledy rozhlížel po dominantách 
rodného města předtím, než definitivně přenese 
svůj svět do „mikrokosmu“ ateliéru, než vnitřně 
„emigruje“ mezi čtyři stěny svého studia.
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KOTÍK PRAVOSLAV 
(1889–1970)

Realistická nekrajina
1957
olej, plátno
69 × 60 cm
sign. PD P. Kotík 57, na rubu P. Kotík 57

na rubu štítek s popisem díla

85 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

UVEDENO
M. Pánková, Pravoslav Kotík 1889–1970, Národní 
galerie v Praze, 1991, č. soupisu 660, s. 141

Posuzovaný obraz „Realistická nekrajina“ je auten-
tickým, reprezenativním, lyricky-abstraktním dílem 
Pravoslava Kotíka, velké umělecké osobnosti 
české moderny, jejíž tvorba je nebývale rozsocha-
tá. Na své dlouhé výtvarné dráze prošel složitým 
vývojem, během nějž vstřebal a přehodnocoval 
nejrůznější impulzy. Přesto má jeho práce neza-
měnitelný rukopis. Ve fauvisticko-expresivních 
začátcích se jeho výraz blížil některým příslušní-
kům Osmy a Skupiny výtvarných umělců, od nichž 
ostatně nebyl příliš věkově vzdálen. Na počátku 
dvacátých let se jeho tvorba vedle programové-
ho příklonu k sociální tematice ocitla v blízkosti 
významného dobového proudu neoklasicismu, 
který Kotík interpretoval v duchu primitivismu.

Pravoslav Kotík obdržel za svou tvorbu řadu oce-
nění. Např. v roce 1937 získal stříbrnou medaili 
na Světové výstavě v Paříži, v roce 1965 byl 
jmenován zasloužilým umělcem. Pravoslav Kotík 
zemřel 14. ledna 1970 v Praze.

Posuzované dílo „Realistická nekrajina“ je krás-
ným, koloristicky a tvarově neobyčejně působivým 
Kotíkovým obrazem, v němž místo reality hraje 
prim autonomní skutečnost obrazu, vystavěná 
na harmonii, kontrastu barvy, linii a její energii. 
Základní malířův inspirační zdroj by se asi nepo-
dařilo jednoznačně identifikovat, kdybychom 
neznali jeho název. Ten nám naznačuje, že tvarový 
podtext plátna se váže ke krajině, samozřejmě 
poněkud netradičně. Kotíka zajímá spíše krajina 
viděná do hloubky, ve svém vertikálním průřezu, 
jako místo, kde jsou rudné žíly a naleziště polo-
drahokamů. Jde tu o ukázkový příklad umělcovy 
„geografické determinace“, kdy se po více jak 
půl století rozpomíná na svůj pracovní pobyt 
na Novopacku v oblasti známé svými nalezišti 
polodrahokamů. Nikdy nezapomněl na typickou 
barvu hlíny – červenice, ani na vnitřní kresbu 
achátů, záhněd či ametystů.

„Realistická nekrajina“ skvěle reprezentuje 
Kotíkovo závěrečné nefigurativní období, jež je 
dokladem dynamické, stále hledající povahy auto-
ra, jehož výtvarná invence mu nedovolovala ustr-
nout na dosaženém.

Koloristická práce 
lyrické abstrakce
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MATAL BOHUMÍR 
(1922–1988)

Prakrajina
1963
lazurované laky, deska
61 × 48,5 cm
sign. PD Matal 63, na rubu Matal 1963

50 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

generaci. Tato příslušnost se naopak skvěle zrca-
dlí v posuzované práci, stylově novátorské, vzniklé 
v autorově krátkém experimentálním intermezzu.

Radikální změna společenského a politického 
vývoje, která nastala po únoru 1948, ovlivnila 
i oblast kultury a uměleckého života. Svaz čes-
koslovenských výtvarných umělců, založený 
roku 1947, na sebe postupně převzal roli ideo-
vého garanta a všemocného arbitra umělecké 
práce. To znamenalo pro „nepřizpůsobivé“, kteří 
nedostatečně nadšeně přistupovali ve svém díle 
k vytváření optimistického obrazu budování nové, 
„lepší“ společnosti, vyloučení z veřejných výstav-
ních aktivit a kulturního života. Bohumír Matal 
se navíc aktivně zúčastnil pokusu brněnských 
představitelů kulturní sféry o záchranu moderní-
ho současného uměleckého projevu. Prohlášení, 
které vzešlo ze schůze v brněnské Akademické 
kavárně v listopadu 1948 a na kterém se podíleli 
také F. Foltýn, L. Kundera, J. Skácel, J. Kainar, 
O. Mikulášek a na dálku např. F. Hrubín, V. Holan 
a F. Halas, vyvolalo velmi negativní odezvu ofici-
álních kruhů. Autor se tehdy uzavírá před vnějším 
světem do privatissima domova a ateliéru. Maluje 
důvěrně známý svět, který je jeho pevným bodem 
ve vesmíru – všední věci denního života (zátiší, 
květiny), portréty a autoportréty.

Matal, náhle zaujat přírodními a biologickými 
entitami, opustil pevnou konstrukci obrazové 
plochy ve prospěch lyrické abstrakce „informel-
ních“ tvarů. Bezesporu sběratelsky vzácný obraz 
„Prakrajina“ je toho mimořádně typickým dokla-
dem. Přestože běžně autor preferoval tradiční 
práci s malířským štětcem, začíná se tehdy nořit 
do tajemství barvy jako samostatně existující 
substance. V paralele s informelem a také nepříliš 
časově vzdálen od experimentů francouzských 
„tašistů“ či amerických protagonistů „drippingu“, 
nechává nově Matal na obrazové ploše volně sté-
kat barevné emaily, aby je po zaschnutí malířsky 
dotvořil a významově interpretoval. V posuzované 
„Prakrajině“ se tak z barevné pasty stává jakási 
zvrásnělá matečná hmota ovládaná přírodními 
zákony, jež v sobě skrývá nejhlubší tajemství 
zrodu organických forem v prvopočátcích světa.

Posuzovaný obraz „Prakrajina“ je autentickým, 
kvalitním a vývojově pozoruhodným „informelním“ 
dílem Bohumíra Matala, brněnského malíře a nej-
mladšího člena Skupiny 42, autora, jehož tvorbu 
ve všech fázích charakterizoval smysl pro pou-
tavé koloristické ladění a promyšlenou tvarovou 
kompoziční skladbu. Svým viděním a cítěním 
se skvěle ztotožnil se skupinovou poetikou, i když 
rokem svého narození patřil až k další, poválečné 
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SOUČEK KAREL (1915–1982)

Před výlohou
1941
olej, karton
22,5 × 27,5 cm
sign. LD K. Souček

48 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Před výlohou“ je autentickým, moti-
vicky a výrazově plně typickým a velmi působivým 
dílem Karla Součka, bezesporu jedné z nejosobitějších 
postav českého malířství kolem poloviny dvacátého sto-
letí. Po nelehkých začátcích v prostředí rodného Kladna 
se autor v letech 1943–1948 zapojil do aktivity slavné 
Skupiny 42, k jejímuž programu přispěl svou originální 
modifikací tématu města, spjatého zejména s pasáže-
mi, automaty, výkladními skříněmi, ulicemi, nádražními 
čekárnami – místy, kde je patrný ruch, lidské hemžení 
a kde se neony odrážejí na sklech výloh. Od šedesátých 
let měla jeho tvorba blízko k abstrakci, městskou tema-
tiku však neopustil. Potemnělá barevnost jeho obrazů 
se mírně rozjasnila, zůstávala však dominantně „souč-
kovsky“ decentní. 

Posuzovaný obraz „Před výlohou“ ztvárňuje jedno 
ze Součkových erbovních témat, neoddělitelně spjatých 
s civilistní poezií Skupiny 42. Souček město moderního 
věku výtvarně viděl jako pulzující megapolis rozeklanou 
dynamickým rytmem nové doby. Magické zrcadlení 
výkladních skříní a pasáží bylo autorovým snad nejoso-
bitějším motivem. V posuzovaném díle ztvárnil moment, 
kdy hlouček postav vhlíží přes sklo do moderně zaříze-
né kavárny. Z kompozičního hlediska se jedná o sofisti-
kovanou, mimořádně bohatou a přitom celistvou obra-
zovou skladbu, geniálně provázanou vnitřním rytmem, 
která syntetizuje výtvarný dojem z rušné metropole. 
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KOTÍK JAN (1916–2002)

Dvorek
1948
olej, plátno
81 × 110 cm
sign. PD Jan Kotík 48

650 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

UVEDENO
(monografie) I. Mladičová a kol., Jan Kotík, 
Národní galerie v Praze, 2011, s. 42

Posuzovaný obraz „Dvorek“ je autentickým, 
nesmírně invenčně komponovaným skupinovým 
dílem Jana Kotíka, význačného malíře, grafika, 
designéra, teoretika a pedagoga, který se na 
proměnách české výtvarné kultury podílel již 
od svých uměleckých začátků na konci třicá-
tých let. Ve čtyřicátých letech byl členem nej-
významnějšího dobového seskupení, Skupiny 
42, a v padesátých letech patřil k nemnoha 
autorům, kteří zůstali i v obtížných podmínkách 
ilegality modernímu výtvarnému názoru věrni. 
Jeho výstava v roce 1957 v pražské galerii 
Československý spisovatel představovala jednu 
z prvních snah o prezentaci aktuálních umělec-
kých přístupů po období absolutních zákazů. 
Ukázala velkou osobitost autorovy recepce 
expresivní, gestické malby, korigované však 
nezbytným skladebným řádem. Od roku 1969 
žil Jan Kotík v Německu, v tehdejším Západním 
Berlíně, a stal se jednou z výrazných postav čes-
kého exilu. Ve svém pozdějším díle se inspiroval 
výtvarnými a myšlenkovými proudy jako mini-
malismus, arte povera, instalace a environment, 
vždy se současnou snahou o originální výtvarný 
rukopis. Vystavoval na Světových výstavách 
Expo (Paříž 1937, Brusel 1958, Montreal 1967), 
na Benátských bienále (1964 a 1976) a v roce 
1997 obdržel v Berlíně cenu Freda Thielera.

Posuzovaný obraz „Dvorek“ je velmi zdařilou 
Kotíkovou prací, jež reprezentativně uzavírá jeho 
tvůrčí období spjaté s působením ve Skupině 42 
(1942–1948).

Již roku 1940 upoutal Jan Kotík svým dílem 
Jiřího Kotalíka, vedle Jindřicha Chalupeckého 
druhého budoucího teoretika Skupiny 42, který 
malíře v recenzi označil za „smělý výtvarný 
talent“. Kotík tehdy usiloval o novou definici 
člověka v celém jeho životním kontextu a tato 
snaha ho spojila s dalšími členy skupiny, ofici-
álně ustavené 27. listopadu 1942. Setkávali se 
spolu od roku 1941 pravidelně každou sobotu 
odpoledne v ateliérech, nejčastěji u Františka 
Hudečka. Tyto schůzky inicioval Jindřich 
Chalupecký, který je nejprve navrhl Hudečkovi 
a Grossovi a postupně se přidávali Ladislav 
Zívr, Miroslav Hák, Kamil Lhoták, Jan Kotík, Jan 
Smetana, Jiří Kotalík, Jiří Kolář, Karel Souček.

Ve skupinové fázi se Jan Kotík stává „zasvěce-
ným vypravěčem městského života“. Základním 
rysem jeho obrazů je smysl pro obyčejné udá-
losti, pro motivy všedního dne, poznamenané 
technikou. Na rozdíl například od Františka 
Hudečka, přitahovaného více imaginárními ději 
a městem jako fantomem, Kotík je mnohem 
intenzivněji spjat s předmětnou skutečností, 
zachycovanou v nejrůznějších fazetách.

Posuzovaný obraz „Dvorek“ skvěle charakteri-
zuje Jana Kotíka jako malíře bytostného barev-
ného vnímání a konstruktivního akcentu, který 
se zakrátko vydá vstříc nefigurativnímu výrazu. 
Civilistní, až banální motiv z jakýchsi „útrob“ 
města je viděn jako sugestivní obraz civilizace 
transformované zásahem člověka a reflexí jeho 
pocitů a představ. Z hlediska formálního zpra-
cování zaujme živý malířský rukopis abstrahující 
skutečnost až ke grafismu. Celou scénu tvoří 
vzájemně provázaný soubor geometrizovaných 
linií a barevně zářivých ploch. Jan Kotík tu 
na obrazové ploše vytvořil „důmyslný mecha-
nismus“, do něhož člověk vrůstá – „nejsme 
to již jen my ve městě, ale je to i město v nás“ 
(M. Lamač).
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SION ZBYŠEK (1937)

Gorgona Medúsa
1965
kombinovaná technika, dripping, karton
41 × 29,5 cm
sign. LD monogram ZS 65

80 000 Kč

Výrazný představitel 
strukturální a imaginativní 
abstrakce
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TIKAL VÁCLAV (1906–1965)

Král pouště
1958
tempera, karton
35 × 25 cm
sign. PN Tikal 58

38 000 Kč

VYSTAVENO
Galerie Moderna 2018 – razítko na rubu

Estetický systém Nové 
figurace, člen skupiny Ra
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JOHN JIŘÍ (1923–1972)

Květ
1960
olej, vrypy, překližka
33,5 × 39,5 cm
sign. LD John 60

na rubu popis díla

150 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

kromě toho se přesvědčivě uplatnil také v ilustraci 
a dílech pro architekturu.

Jiřího Johna silně ovlivnilo přátelství s Václavem 
Boštíkem a Václavem Bartovským, autory, kolem 
nichž se koncem padesátých let zformovalo jádro 
budoucí skupiny UB 12. Bartovský vnášel do čes-
kého prostředí díky své orientaci prvky francouz-
ské malířské kultury a tyto vlivy můžeme také 
přeneseně nalézt v Johnových magických záti-
ších z konce padesátých let. Malíř tu z jiného úhlu 
pohledu promlouvá o estetice všednosti, jež oslo-
vovala široké spektrum poválečných modernistů. 
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. I v malbě u něj dominuje 
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 grafi-
ky. (…) Umně vyvažoval lineární a koloristické pro-
středky svého výtvarného projevu v podobném 
poměru, jako dovedl své subjektivní účastenství 
smyslů a úvah včlenit do objektivizující interpreta-
ce zobrazovaných motivů.“ (J. Šetlík)

Jiří John bývá považován za největšího přírodního 
lyrika v českém umění druhé poloviny dvacátého 
století. Jeho „tichý“, zvnitřnělý a zároveň důraz-
ný malířský a grafický projev představuje jeden 
z nejsvébytnějších dobových tvůrčích výrazů.
Zájem o krajinu přerostl u autora na sklonku 
padesátých let v zájem o přírodu a její mlčenlivý, 
utajený život. Zajímaly ho rostliny při rašení i tlení, 
zrna při klíčení, nerosty pod povrchem země, 
traviny, kapky rosy … Posuzovaný obraz „Květ“ 
je utvářen v tomto duchu. Lze ho charakterizovat 
jako nesmírně citlivou, výrazově minimalistickou 
krajinnou strukturu, odhalující vnitřní řád přírody. 
Lapidární, texturálně pojednanou formou tu autor 
ztvárnil imaginární zemi, půdu, v jejímž středu 
se skví abstrahovaný, do malby proškrabávaný 
květ. Zemitě červené odstíny umně dotvářejí tvůr-
čí vizi o prosté kráse přírody.

Posuzovaný obraz „Květ“ je autentickým, veskrze 
typickým, moderně lyrickým dílem Jiřího Johna, 
autora, který v podmínkách politicky se uzavírající 
poválečné společnosti patřil k nositelům pod-
statných humanistických hodnot české výtvarné 
kultury a zároveň i k zaštiťovatelům její kontinuity 
s tvorbou meziválečných avantgard. Autorův 
talent se rovnoměrně rozvíjel v malbě a grafice; 
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HLINĚNSKÝ ROBERT 
(1908–1979)

Krajina
1960
olej, plátno
65 × 76 cm
sign. PD R. Hliněnský 1960, na rubu R. Hliněnský

na rubu autorem č. 177.

60 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

VYSTAVENO
Nové Město na Moravě, 10. 8 – 28. 9. 1980, č. EH 38

Zde uvedené plátno s názvem „Krajina“ je ori-
ginální, autentickou prací Roberta Hliněnského 
– brněnského výtvarníka, pedagoga a aktivního 
člena slavné umělecké skupiny Parabola. Skupiny, 
jenž vznikla na základě částečného uvolnění ideo- 
logického tlaku počátku šedesátých let, kdy se 
umělci začali radikálně vymezovat vůči státem 
vynucenému socialistickému realismu. Tvůrčí 
cesta členů Paraboly měla svá nevyhnutelná 
východiska v tvorbě kubismu a meziválečné 
avantgardě. Jejich progresivita a současně neo-
chota k uměleckým kompromisům velmi brzy 
přilákala pozornost Václava Zykmunda, který 
se stal teoretikem skupiny. Spolu se Zykmundem 
a Robertem Hliněnským, do skupiny dále pat-
řili: M. Urbásek, D. Chatrný, R. Fila, J. Jankovič, 
L.  Novák, L. Ochrymčuk, E. Ovčáček, M. Štolfa, 
R. Valenta, ad. Parabola měla pro výtvarné dění 
zcela zásadní význam, dalece přesahující hranice 
moravského regionu.

Hliněnského plátno „Krajina“ datované rokem 
1960 je skvělým příkladem umělcovy tvorby. 
Příroda a její smyslový účinek na oko i mysl divá-
ka provázela kontinuálně celé Hliněnského dílo 
a stala se jednou z hlavních inspirací jeho tvorby 
zaměřující se na citové působení barev a hru pro-
tikladů světla a stínu.

V období normalizace sedmdesátých let měl umě-
lec velké problémy s režimem. Jako přítel Ludvíka 
Kundery se zapojil do vydávání samizdatové 
literatury, v návaznosti na to Hliněnský absolvo-
val řadu výslechů státní bezpečnosti. Koncem 
sedmdesátých let se uzavřel do ústraní a věnoval 
se pracím menšího rozsahu, zejména pastelům. 
Robert Hliněnský zemřel roku 1979 v Brně.

Člen slavné umělecké 
skupiny „Parabola“
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VOHRABAL JOSEF 
(1908–1994)

Rovné pohyby (hokej)
1970
olej, plátno
145 × 120 cm
sign. PD Vohrabal 70, na rubu J. Vohrabal / 1970

na rubu popis díla autorem

60 000 Kč

Nabízený olej „Rovné pohyby (hokej)“ představu-
je autentické, sběratelsky exkluzivní dílo Josefa 
Vohrabala – malíře, hudebníka, autodidakta 
a mimořádně aktivní osobnosti, především brněn-
ské výtvarné scény, druhé poloviny 20. století.

Jako malíř se na výtvarném poli objevil poměrně 
pozdě, a to až na přelomu padesátých a šede-
sátých let. Pro vývoj Vohrabalovi tvorby bylo 
stěžejní především setkání a následné přátelství 
s Bohumírem Matalem a Jánušem Kubíčkem. 
Zpočátku tvořil ženské postavy u zrcadla, poz-
ději se zaměřil na kubizující figurální kompozice 
hudebníků a sportovců. V průběhu druhé poloviny 
šedesátých let se figura z Vohrabalových děl čím 
dál více vytrácí. V sedmdesátých letech začal 
autor (pod vlivem inspirace J. Kubíčka) používat 
enkaustiku. Touto technikou již tvořil především 
abstraktní kompozice bizarních nepravidelných 
tvarů s měkkou modelací, převážně sytých barev-
ných odstínů.

Zde představené velkoformátové plátno „Rovné 
pohyby (hokej)“ z roku 1970 je výtvarně velmi 
zdařilou a kvalitní prací umělcova vrcholného 
období. Podobně jako u Vohrabalových jiných děl 
vyzařuje i zde mimořádná vibrace mezi tvarem 
a barvou. Plošné barevné segmenty v důmyslné 
rytmizaci vyvolávají navzdory svému přesnému 
umístění dojem pohybu v nehlubokém prostoru.

Rytmizující barevné 
segmenty
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PIESEN ROBERT (1921–1977)

Gehinom
1966
laky, emaily, olej, překližka, dřevěná deska
84 × 61 cm
sign. na rubu Robert Piesen Ein Hod 1966

na rubu název díla autorem

900 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

VYSTAVENO
Reprezentativní výstava R. Piesen, Galerie Zlatá 
husa, září–prosinec 2001

výstava Poutníci, Smetanova výtvarná Litomyšl, 
Zámecký pivovar v Litomyšli, 14. 6. – 7. 7. 2018

REPRODUKOVÁNO
(monografie) M. Klimešová, Robert Piesen, 
Nakladatelství Franze Kafky, 2001, barevná 
celostránková reprodukce v textu, v soupisu č. 95

celostránkově v katalogu výstavy Poutníci, 
Zámecký pivovar v Litomyšli, 14. 6. – 7. 7. 2018

Posuzovaný obraz „Gehinom“ je autentickým, 
reprezentativním, duchovně laděným dílem 
Roberta Piesena, autora židovského původu, který 
ve svém díle reagoval na celosvětový trend infor-
melní malby, negoval formální zákonitosti malby 
a opustil použití tradičních výtvarných prostředků. 
V informelním hnutí představoval silně introvertní-
ho umělce, uzavřeného do svého vnitřního světa 
a koncentrovaného na vlastní prožitky. Typická 
se pro něj stala meditativnost, soustředění se na 
spirituální hodnoty obrazu.

Posuzovaný obraz, příslušející k Piesenově nej-
známějšímu cyklu „Gehinomů“, je jednou z exem-
plárních ukázek autorovy strukturální abstrakce. 
Autor se na přelomu padesátých a šedesátých let 
ve své tvorbě zbavil jakýchkoli narážek na empi-
rickou realitu a pojímal obrazovou plochu jako 
rovnoměrně vyvážené celistvé pole. Na plátně 
začal vrstvit barvy tak, aby vytvářely plastický 
reliéf. Posuzované dílo je vytvořeno sofistiko-
vanou technikou kombinující laky, email a olej. 
Postupným vrstvením a prostupováním těchto 
materiálů a zasycháním a svrašťováním jednotli-
vých barevných vrstev vznikla nenapodobitelná, 
nesmírně bohatá povrchová textura. Lze dokonce 
hovořit o materializaci malby.

Osobitá forma  
informelu
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LACINA BOHDAN 
(1912–1971)

Vztah dvou prostorů
1966
olej, plátno
64 × 90 cm
sign. LD Lacina 66, na rubu na blindrámu Lacina

na rubu název díla autorem a štítek výstavy

140 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

VYSTAVENO
Galerie umění Karlovy Vary; Alšova jihočeská 
galerie, Hluboká n. Vltavou (1968)

REPRODUKOVÁNO
Jaroslav Sedlář – Bohdan Lacina, Universita 
J. E. Purkyně, Brno, 1980, katalog č. 305, str. 348

V průběhu druhé poloviny šedesátých let se pak 
objevují i další motivy řešící problematiku mate-
maticko-fyzikální či otázku prostoru, které pře-
cházejí postupně do problematiky světla, pro-
storu a času. Hořká zkušenost ze srpna 1968 
ho přivádí k nadčasovým všelidským tématům, 
k symbolům piet, ikarských pádů a postavám 
madon.

Bohdan Lacina byl za svého života oceněn něko-
lika diplomy a čestnými uznáními. V roce 1968 
byl jmenován zasloužilým umělcem. V témže 
roce mu bylo uděleno čestné uznání Památníku 
písemnictví v Praze, dále Cena krajského nakla-
datelství Blok a Cena osvobození města Brna. 
Zemřel ve své rodné vesnici roku 1971.

Posuzovaný obraz představuje reprezentativ-
ní Lacinovo dílo z druhé poloviny šedesátých 
let, kdy autor v jedné linii své tvorby dospěl 
ke zkoumání problematiky prostoru. Vizuální 
vjemy se tu transformovaly do neurčité, téměř 
neuchopitelné předmětnosti, modifikované poe-
zií, ale také za pomoci geometrie a matematic-
kých věd. „Vztah prostorů“ dokládá, že otázky 
zpracování kompozice a prostoru, stejně jako 
tónové monochromie poutaly malíře s velkou 
naléhavostí. To bylo také příčinou, proč Bohdan 
Lacina postupně redukoval obsahové struktury, 
aby se o to více mohl zaobírat problémy čistě 
výtvarnými.

V posuzovaném obraze se autor s neobyčejnou 
bravurou zhostil nesnadného úkolu: vyjádřit pro-
stor pomocí převládající bílé barvy. Jak vysvětlil 
autor umělcovy monografie Jaroslav Sedlář: 
„V obraze 'Vztah prostorů’ je použito běloby 
a jejích bohatých odstínů k rozlišení základ-
ních prostorových představ, prostoru hmotného 
(neproniknutelného), který zde reprezentuje bílá 
barva, a prostoru vymezeného vztahy jiných 
barev k šedivým odstínům běloby. Jejich 'mez' 
je dána mírně nakloněnou svislicí, která se stala 
místem střetu obou prostorů a hranicí vzájemných 
přechodů.“ Geometrické znázornění prostorových 
relací zařazuje posuzovaný obraz již k abstrakt-
ním projevům.

Posuzovaný obraz „Vztah prostorů“ je autentic-
kým, tvarově a kompozičně pregnantně promy-
šleným, kontemplativním dílem Bohdana Laciny, 
„malujícího filozofa“, člena někdejší Skupiny Ra, 
jehož tvorbu utvářela především zvláštní exal-
tace poetického prvku a zřetelný meditativní 
sklon. Ve svých obrazech jako by stíral hranice 
mezi jednotlivými motivy – mísí se v nich prvky 
organické s anorganickými, svět rostlinný s živo-
čišným. Svou formou vyjádření neulpíval na 
„povrchu“, na vizuální nápodobě reality, ale smě-
řoval k vnitřní podstatě věcí a dějů. Jeho obrazy 
se tak neobrací pouze k očím diváka, ale působí 
i na jeho mysl a podvědomí. Důležité vodítko 
představují pečlivě volené názvy, jež fungují 
jako určitá „vstupní brána“ umožňující objevovat 
skryté záměry a rozpoznávat mnohovrstevnatost 
myšlenkové stavby děl.
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KOBLASA JAN (1932–2017)

Bez názvu
1961
kombinovaná technika, olej, plátno
150 × 125 cm
sign. na rubu monogram K 61

320 000 Kč

se současným stavem života a dnešními poci-
ty člověka.“ I. Raimanová

Jan Koblasa se sám považoval především 
za sochaře, přestože jeho tvorba zasahovala 
i do oblasti malby, grafiky, kresby a scénogra-
fie.

Již od dob svých studií na pražské AVU, 
v padesátých letech, se aktivně účastnil 
veřejného uměleckého života – především 
neoficiálních dada vystoupení skupiny 
Šmidrů, které stály v opozici vůči komunis-
tické ideologii. V té době je Koblasa ve své 
tvorbě zaujat především abstraktním expre-
sionismem, existenciální filozofií a konkrétní 
hudbou. 

V roce 1960 se významně podílel na orga-
nizování dvou slavných neoficiálních výstav 
Konfrontace I. (v ateliéru Jiřího Valenty) 
a Konfrontace II. (v ateliéru Aleše Veselého). 
Obě výstavy se staly manifestací nefigura-
tivní tvorby. Účastníci Konfrontací zásadně 
odmítli kompromisní řešení svých generač-
ních předchůdců, zamítli návaznost na umír-
něný modernismus meziválečných generací 
a obrátili se k tradici západoevropského 
umění posledních patnácti let, především 
k informelu. Koblasova tvorba se tehdy zača-
la pohybovat na pomezí obrazu a objektu. 
Zde představené dílo z roku 1961 je ikonickou 
ukázkou Koblasovy ranné informální tvorby 
– v návaznosti na Konfrontace I; II, umělec 
vytváří tmavá abstraktní díla s typicky infor-
mální texturou, evokující zárodečné stopy 
prahmoty země.

Po srpnové okupaci Československa roku 
1968 získal Koblasa azyl v Německu, 
kde v roce 1969 založil v Kielu na Muthesius 
Hochschule obor volné plastiky, který vedl 
téměř třicet let. Jako jednomu z mála emi-
grantů se Janu Koblasovi podařilo přirozeně 
vstoupit do zahraniční umělecké scény a zís-
kat si respekt odborné veřejnosti a ovlivňovat 
mladé generace umělců.

„Podíváme-li se na Koblasovo dílo jako 
na celek, uvědomíme si, že je plné symbolů 
a znaků a že velkou roli v něm hrají návraty 
k mýtům a k archetypům. Tento útěk k počát-
kům chápe Koblasa jako oporu v dnešním 
chaotickém světě. Dílo Jana Koblasy lze cha-
rakterizovat jako teritorium, v němž se stře-
távají poselství dávné historie (až prehistorie) 
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BALCAR JIŘÍ (1929–1968)

Deska III
1962
olej, plátno
125 × 80 cm
sign. nezjištěna

na rubu na blindrámu název díla a štítek 
s popisem díla

240 000 Kč

VYSTAVENO
Tschechoslowakische Kunst, Berlin 1966, Špálova 
galerie 1966, Oblastní galerie Liberec 1967, Galerie 
hlavního města Prahy 1988

Zde uvedené velkoformátové plátno s názvem 
„Deska III“ je autentickým dílem Jiřího Balcara 
– českého grafika, malíře, ilustrátora, typografa 
a kreslíře, který za svůj naneštěstí krátký život 
získal uměleckou pověst jak u nás, tak i v zahra-
ničí.

Studoval dějiny umění na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy a typografii na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze u Františka Tichého 
a Františka Muziky. Po setkání s Jindřichem 
Chalupeckým, v roce 1958 se mladý Balcar snažil 
navázat na civilismus Skupiny 42. Velkým vzorem 
se mu tehdy stala tvorba Františka Hudečka. 
Balcarovi byl vždy názorově velmi blízký existen-
cionalismus, jeho tvorba byla často spojována 
s pojmy jako absurdita a jemný humor. Zároveň 
v ní nacházíme prvky kaligrafické abstrakce, 
lettrismu a Nové figurace. Balcar je i autorem 
řady knižních úprav a plakátů. Například za pla-
kát „Bílá velryba“ získal v Paříži roku 1962 cenu 
Toulouse–Lautreca.

Koncem padesátých let docházelo v umění 
k zásadním změnám v návaznosti na celkové 
politické klima. Změny pociťovala především 
mladá generace malířů, kteří se museli vypořádat 
se značnou izolací od světového kulturního dění. 
Umělec se v tomto období věnuje abstraktní, 
informelní malbě, která mu umožnila prezen-
tovat svou práci na výstavách Konfrontace I. 
a Konfrontace II. 

Představené plátno „Deska III“ z roku 1962 je jed-
ním z děl Balcarova informelního cyklu: „Desky“. 
Práce byla součástí výstav: Tschechoslowakische 
Kunst v Berlíně roku 1966; dále ve Špálově Galerii 
téhož roku (1966); o rok později v Oblastní galerii 
v Liberci (1967) a Galerii hlavního města Prahy 
(1988).
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SERPAN JAROSLAV 
(1922–1976)

HJWOOUF
1965
olej, plátno
65,5 × 92,5 cm
sign. LD Serpan, na rubu Serpan 23. 4. 65 / 1965
na rubu popis díla autorem

65 000 Kč

Zde představený olej „HJWOOUF“ je autentickou 
prací česko-francouzského umělce, spisovatele, 
matematika a biologa, Jaroslava Serpana, vlastním 
jménem Jaroslava Sossountzova.

V roce 1953 obhájil na pařížské Sorbonně svou 
dizertační práci v oblasti biologických výpo-
čtů a statistiky. Nicméně krédem mu vždy bylo: 
neomezovat své nadání na jeden konkrétní obor 
lidského vědění. Nebyl příznivcem přílišné speci-
alizace a po celý svůj život se záměrně zabýval 
vědou i uměním souběžně. Malířství se pro něj 
stalo vášní. Jako samouk v tomto oboru prošel 
řadou malířských technik a uměleckých směrů 
– od surrealismu, přes narativní obraznost, nefor-
mální umění až po lyrickou abstrakci.

Klíčovou roli v Serpanově tvorbě sehrálo – 
v období druhé poloviny šedesátých let – setkání 
s tvorbou německého malíře a fotografa Alfreda 
O. W. Schulze, známého v kulturních kruzích pod 
pseudonymem Wols. Serpanova plátna tehdy 
ovládly roje černých znaků a prostory množinové-
ho charakteru. Takovým dílem je i zde představe-
né plátno „HJWOOUF“. 
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KOLÍBAL STANISLAV 
(1926)

Dva kruhy
1985
kombinovaná technika, uhel, pastel, karton
100 × 70 cm
sign. UD Kolíbal 1985, na rubu Stanislav Kolíbal 
1985

LD název díla autorem, na rubu popis díla 
autorem

280 000 Kč

Zde představené dílo „Dva kruhy“ je originální 
prací jednoho z nejvýznamnějších protagonistů 
českého, ale i mezinárodního umění druhé polovi-
ny 20. století, Stanislava Kolíbala.
 
Renomé si získal prací na československém pavi-
lonu na světové výstavě Expo konané v Bruselu 
v roce 1958. Mezi lety 1960–1970 byl pak členem 
uměleckého seskupení UB-12 (Umělecká bese-
da 12). Období nesvobody za normalizace, kdy 
v letech 1970–1988 nemohl v Československu 
vystavovat vůbec, předcházela nadějná druhá 
polovina šedesátých let, spojená například s jeho 
pobytem v jihofrancouzském Vence, který absol-
voval v létě 1968, před srpnovou okupací.
 
Stanislav Kolíbal se řadí se k nejvýznamnějším 
představitelům českého konceptuálního umění 
a k minimalismu, který je mu často přiřazován. 
Zatímco americký minimalismus je založen 
na Stellově výroku „to, co vidíte, je to, co vidí-
te“, Kolíbalovy abstraktní práce implikují další 
významy a sdělení. Na rozdíl od přísné seriálnosti 
minimalismu, je Kolíbalovo dílo výsledkem promy-
šlené skladby, plné kompozičního napětí. Nosným 
tématem se mu stává, již v polovině šedesátých 
let, vnímání protichůdných hodnot, jako je stabi-
lita a labilita, řád a chaos, trvání a pomíjení, vznik 
a zánik.

Kolíbalovu tvorbu téměř od počátku provází 
zájem o geometrické řešení hmoty a prostoru. 
Jeho obrazy, objekty a sochy jsou charakteristic-
ké silným výrazem ovšem za užití pouze minimál-
ních prostředků. Ne náhodou jej proto umělecký 
kritik T. Pospiszyl nazval tvůrcem „emocionální 
geometrie“.

Roku 1985 na scénu vstupují reliéfní práce 
s názvem „Geometrická cvičení“. Autor se v tomto 
období zaměřil na skladbu geometrických tvarů 
tak, aby vznikla konstelace, která je harmonická 
a která představuje divákovi řád. Zde uvedené 
dílo „Dva kruhy“ z roku 1985 představuje jednu 
z takových prací.

Tvůrce emocionální 
geometrie
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SZOBEL GÉZA (1905–1963)

Paysage hivernal
olej, překližka
80,5 × 115 cm
sign. PD Géza-Szobel

na rubu název díla

65 000 Kč

Umělec maďarského původu, který téměř 
celou svou uměleckou kariéru strávil ve Francii, 
kde roku 1936 získal občanství.

Své umělecké vzdělání získal Szobel v Berlíně 
a posléze v Praze na AVU. Od roku 1934 žil 
v Paříži, kde se stal členem umělecké asociace 
„Les Surindépendants“ (Příliš nezávislí) a navá-
zal kontakt například s Marcem Chagallem, 
Emmanuelem Mané-Katzem, Louisem Aragonem, 
Robertem Delaunayem, Le Corbusierem, ad.

Závěrečné období jeho tvorby, kam náleží i zde 
uvedená práce „Paysage hivernal“ (Zimní krajina), 
je tvarově i chromaticky velmi střídmé. Szobel 
v tomto období rozvíjí svébytnou kalnou, zamlže-
nou abstrakci geometrických rytmů, v níž domi-
nují převážně odstíny bílé, šedé a černé.

Expresivní rytmy postavené 
na základech geometrie
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RITTSTEIN MICHAEL 
(1949)

Motiv komína
1998–1999
kombinovaná technika, plátno
150 × 200 cm
sign. PD M. Rittstein 98-9, na rubu M. Rittstein 
1998-99

na rubu název díla autorem

180 000 Kč

Zde uvedená práce „Motiv komína“ z let 
1989–1999, je výjimečnou, sběratelsky velmi cen-
nou prací Michaela Rittsteina – jednoho z nejvý-
znamnějších představitelů české expresní malby. 
Akademii výtvarných umění v Praze – v ateliéru 
prof. Arnošta Paderlíka dokončil v roce 1974. 
O pár let později (1987) spoluzakládá slavné 
„Volné sdružení 12/15 Pozdě, ale přece“.

Jako reakci na poválečnou avantgardní tvorbu, 
zejména v období šedesátých a sedmdesátých 
let, která preferovala bezdějovost – v abstrak-
ci i v konstruktivismu – tvořil Rittstein obrazy 
plné třeskutého děje a příběhů konkrétních lidí 
v různých situacích, což bylo v období umělecké 
abstrakce a minimalismu provokující. Svou tvorbu 
tak dokázal groteskním, sarkastickým, expresiv-
ním způsobem zachytit každodenní životní rituály 
člověka uprostřed totality.

Přelom osmdesátých a devadesátých let je pro 
české výtvarné umění charakteristické snahou 
o postupné stírání lineárního vývoje umění na 
Západě a sekvenčního umění v českém prostředí. 
Toto napětí do svých obrazů přenesl i Michael 
Rittstein. V devadesátých letech se odklání 
od živelné a divoké malby a věnuje se promyš-
lené výstavbě obrazů. Tato změna v samotném 
tvarovém řešení byla jistě zapříčiněna i změnou 
společensko-politické situace v Československu, 
která umělce vedla k tomu, znovu nalézt harmonii. 
Provokující obsah děl se po revoluci Rittsteinovi 
zdál již zbytečný, a proto se od expresivní grotes-
kní malby odklání. Ovšem nové problémy neřešil 
útěkem od obrazu k jiným rozvíjejícím se médiím, 
jako video či instalace, ale novým pojetím obrazo-
vé plochy a také změnou obsahu. Tato proměna 
tématu, od expresivní figurace ke zklidněné kra-
jině, je tak odrazem společenské změny. Téma 
krajiny a harmonický ráz se tak v Rittsteinových 
obrazech od počátků devadesátých letech začíná 
objevovat čím dál častěji. Zde představené plátno 
je toho krásnou ukázkou.

„Vše vidím v pohybu a v čase, 
vymýšlím si, fabuluji a třídím 
tak, aby principem bylo kdyby.“
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SOUČEK KAREL (1915–1982)

Fotograf na ulici
1982
olej, plátno
69,5 × 90,5 cm
sign. PD K. Souček 82

konzultováno s MUDr. Janem Vykoukalem, 
znalcem díla

75 000 Kč

Zde uvedená práce „Fotograf na ulici“ je vynika-
jící autentickou prací Karla Součka – osobitého 
českého výtvarníka a pedagoga 20. století, jehož 
nejčastějším tématem se staly, po vzoru Skupiny 
42 – kam sám patřil – městské periferie, pasáže 
a výkladní skříně obchodů plné tepajícího života. 
Mnoho Součkových námětů pochází i z umělco-
vých četných cest po Evropě, které daly vznik-
nout pracím dramaticky viděného života v dobo-
vých metropolích.

Pražskou AVU, v ateliéru prof. Nowaka 
a Obrovského, Souček studoval pouze 
do roku 1939, kdy byla škola nacisty uzavřena. 
Na Akademii se poté vrátil jako pedagog do ate-
liéru figurální a portrétní malby (1958) a v letech 
1967–1969 zde působil jako rektor. Součkova tvor-
ba se od počátku vyvíjela od realismu, impresio-
nismu až k senzuální a spontánní expresi. Svým 
rozborem tvaru a prostoru jej zaujala i práce 
tehdejších představitelů kubismu. V roce 1946 
se zúčastnil výstavy mladého československé-
ho umění v pařížské galerii La Boétie. Za svou 
tvorbu získal mnoho cen a vyznamenání, např. 
zlatou medaili na Expo58 v Bruselu (1958); stříbr-
nou medaili na Bienále v Sao Paulu (1959); Cenu 
Guggenheimovy nadace (1961).
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SUTNAR LADISLAV 
(1897–1976)

Venuše
akryl, sololit
122,5 × 63 cm
sign. nezjištěna

290 000 Kč

Významný představitel meziválečné avantgardy 
Ladislav Sutnar patří mezi autory jenž položi-
li základ českého funkcionalistického designu. 
Obecně jej lze označit za vizionáře moderní užité 
tvorby. Po emigraci do USA roku 1939 rovněž 
vybudoval základy informačního designu a vizu-
ální komunikace v oblasti reklamy a marketingu. 
Jeho kniha „Visual Design in Action“ z roku 1961, 
patří mezi základní díla o tzv. nové typografii.

Zde uvedené dílo „Venuše“ (1970) patří 
do Sutnarova cyklu „Venuší“, který vznikal po roce 
1962 a do něhož autor vtělil své představy o idolu 
věčného ženství, svůdného půvabu a erotické při-
tažlivosti. Základem Sutnarova malířského rukopi-
su se zde stala čistá barevná plocha – v ikonogra-
fii avantgardy symbolizující novou objektivitu.

Ženské křivky a pozadí do sebe geniálně zapadají. 
Ke slovu se hlásí autorova schopnost mistrného 
designu – a tvoří kompaktní celek. Svůj výtvar-
ný styl označil sám autor za „Joy-art“, formulo-
val tak program umění radosti vtipně reagující 
na dobový pop art. Zatímco však pop-artisté kri-
tizovali komerční kulturu, Sutnar jí využil ke zvý-
raznění civilizační utopie, které jako představitel 
meziválečné avantgardy věřil. 

Čistá barevná plocha 
symbolizující objektivitu 
a řád



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 137



56

CIGLER VÁCLAV (1929)

Světelný dvojdisk
2011
čiré broušené sklo, pokovené
10 × 66 × 48 cm
sign. V. Cigler

460 000 Kč

PROVENIENCE
významná sbírka Praha
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Legenda českého uměleckého sklářství působící 
na domácí i světové výtvarné scéně od 60. let 
20. století. Studoval sklářskou průmyslovku 
v Novém Boru a Vysokou školu uměleckoprůmy-
slovou v Praze u profesora Josefa Kaplického. 
Na Akademii výtvarných umění v Bratislavě 
založil a v letech 1965 až 1979 vedl ateliér Sklo 
v architektuře. Účastnil se desítek skupinových 
i monografických výstav po celém světě. Jeho 
dílo je kromě země původu zastoupeno v soukro-
mých i veřejných sbírkách v Německu, Švýcarsku, 
Nizozemí, Dánsku, Francii, Velké Británii, USA, 
Kanadě a Japonsku. V roce 2018 byl uveden 
do Síně slávy českého designu při příležitosti pře-
dání ocenění Czech Grand Design.
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GRYGAR MILAN (1926)

Dřívková kresba
2017
kombinovaná technika, akryl, tuš, karton
160 × 140 cm
sign. narubu Grygar / 17

přiložený autorský certifikát pravosti 

380 000 Kč

Milan Grygar, jeden z nejautentičtějších výtvarní-
ků české scény – umělec a typologický výzkum-
ník, jenž pracoval v relativní uzavřenosti, stranou 
hlavních proudů, které v poválečném českém 
umění vznikaly.

Dlouhodobě se zabývá vztahem a vazbami mezi 
akustickým a vizuálním světem. V druhé polovině 
šedesátých let začal realizovat kresby vytvářené 
„neuměleckými“ nástroji jako byly dřívka, hřebeny 
a mechanické hračky, které vnesly do jeho děl 
náhodný pohyb. Během těchto výtvarných akcí 
Grygar zároveň na magnetofonový pás zazna-
menával zvuky, které během realizace zněly. 
Posledním krokem této série akustických kreseb 
byly kresby hmatové, 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 roz-
měr díla, a ještě více než u předchozích realizací 
reálný čas, ve kterém dílo vzniká. 

Přestože Grygar obohacuje svou tvorbu o stále 
nové ideje, některé prostředky používá prakticky 
po celou svoji tvůrčí dráhu. Patří mezi ně zejména, 
již zmíněné kresby dřívkem, které v poslední sérii 
oproti pracím ze šedesátých let obohatil o použití 
podkladové barvy. Zde představená práce, z roku 
2012, je jedním z příkladů takové tvorby. Podobně 
jako v Antifonách i zde pracuje s barevným kon-
trastem, 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.

Překvapivě uvolněná 
expresivní grafická notace
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DOKOUPIL JIRI GEORG 
(1954)

WITTIG CLAUS PETER 
(1949)

Sonáta v zelené / 
Sonate in Grün
1981–1986
olej, plátno
130 × 160 cm
sign. na rubu J. G. D. 1981 (1986), C. P. Wittig 1981

na rubu název díla autorem, přiložena fotografie 
autora s dílem

250 000 Kč

autor s nabízeným dílem
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MALICH KAREL (1924–2019)

Spatřil jsem hlavy
1988
pastel, karton
102 × 73 cm
sign. na rubu K. Malich 1988

na rubu název díla autorem

380 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

VYSTAVENO
Ludwig Museum Koblenz, Karel, Malich – Cosmic, 
30. 3. 2014 – 15. 6. 2014

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde pracoval 
a studoval v ateliérech pod vedením profeso-
rů Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Františka 
Kovárny. V roce 1950 přestoupil na Akademii 
výtvarných umění v Praze, na grafickou speciál- 
ku u profesora Václava Silovského. Při tomto 
studiu se nejvíce věnoval leptu a suché jehle. 
Na Akademii zůstal až do roku 1953, kdy musel 
nastoupit povinnou dvouletou vojenskou službu.

Od roku 1958 se Malich soustředil především 
na zachycování krajiny. Inspiraci a motivy 
pro svou tvorbu nacházel v okolí rodných Holic, 
ale i na periferii Prahy. Svá díla tvořil jako monu-
mentální soubor temperových maleb na papírech 
nebo lepenkách, při kterých docházelo k suma-
rizaci tvarů. Jeho malířská díla byla charakte-
ristická především používáním jasných barev. 
Ve velmi krátkém období procházel vývojem 
od fauvismu, přes analyzující kubismus a dostal 
se až k záznamům expresivního cítění. V tvorbě 
Karla Malicha došlo nakonec i ke zjednodušo-
vání tvarů, které se nakonec proměnily v pouhý 
znak a k redukci barevnosti. Pomalu se odpoutal 
od bezprostředního vnějšího námětu a zamě-
řil se pouze na vyjadření smyslového prožitku. 
Od roku 1967 se Karel Malich začal zabývat 
reliéfy a plastikami, jenž tvoří rozsáhlou kapitolu 
v autorocě celoživotní tvorbě.

Během let 1979–1981 se Malich ve vzpomínkách 
vrátil do dětství a napsal autobiografickou esej 
s názvem „Od tenkrát do teď tenkrát“. V této eseji 
popsal rodnou krajinu jako prostor konkrétních 
prožitků. Zápisy těchto vzpomínek byly doprová-
zeny i autorovým výtvarným projevem. V tomto 
období osmdesátých let Malich začal pomalu 
používat pastely. Roku 1987 pracoval na roz-
měrných pastelech, kde jeho stěžejním tématem 
bylo zachycení světla a energie a byly zde již 
patrné četné figurální náměty (ruce, hlavy a oči).

Na Malichově tvorbě je, vedle mnohého, fasci-
nující rukopisný vývoj umělce – kdy se od ryze 
realistického zobrazení, přes kuboexpresionis-
tické pohledy do krajiny, dostává až k lyrickému, 
naprosto mimořádnému záznamu forem.

Autorem zde představených pastelů je vizionář 
nového zobrazování Karel Malich. Umělec, který 
se svou tvorbou zapsal jako jeden z nejorigi-
nálnějších českých výtvarníků 20. století. Jeho 
široká, mnohovrstevnatá a vnitřně soustředěná 
práce je nosnou osou vývoje soudobého českého 
umění.

Karel Malich se narodil 18. října 1924 v Holicích. 
Během let 1945–1950 studoval na pedagogické 

Znamení je bezprostorové, 
narušuje všechny zákony, 
objeví se, zjeví a stejně 
rychle zaniká
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MALICH KAREL (1924–2019)

Hlava
1994
pastel, karton
100 × 69 cm
sign. na rubu K. Malich 1994

na rubu název díla autorem

250 000 Kč

VYSTAVENO
Ludwig Museum Koblenz, Karel, Malich – Cosmic, 
30. 3. 2014 – 15. 6. 2014
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MALICH KAREL (1924–2019)

Hlava
1989
pastel, karton
102 × 73 cm
sign. na rubu K. Malich 1989

na rubu název díla autorem 

240 000 Kč
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KUBÍČEK JAN (1927–2013)

Rozdělené elementy, 
tři dimenze – tři fáze
1992–1996
3× akryl, plátno
3 ks 70 × 70 cm
sign. 1× na rubu na blindrámu Jan Kubíček 
1992–1996

na rubu popis díla autorem a štítek s popisem díla

přiložena fotografie Jana Kubíčka s dílem

850 000 Kč

VYSTAVENO
Galerie Aspekt Brno 1998

REPRODUKOVÁNO
časopis Art Antiques 9/2010

Jan Kubíček, malíř, grafik, fotograf, jehož tvor-
ba je neoddělitelně spojena s konstruktivis-
mem. Spolu se Zdeňkem Sýkorou, Vladislavem 
Mirvaldem, Milošem Urbáskem, Hugem 
Demartinim či Milanem Grygarem patřil k nepře-
hlédnutelným postavám české geometrické 
abstrakce.

Začínal jako krajinář a malíř městského prostře-
dí. Nicméně od počátku šedesátých let se řadil 
k experimentální linii, která směřovala ke geo-
metrické abstrakci. Promyšleně se tehdy začal 
zabývat geometrickými modely, zkoumal jejich 
variace a možnosti. Pracoval s přísným řádem 
i prvky náhody, přičemž racionální složka i hra-
vost měly v jeho výtvarném projevu rovnocenné 
postavení.

Ve své tvorbě Jan Kubíček řešil vazbu základ-
ních geometrických útvarů linie, kruhu a čtverce, 
které důvtipně kombinoval k barvě. 

Čtverec jakožto vládnoucí útvar Kubíčkovy tvor-
by pozvolna střídají kruhy a půlkruhy. Ty jsou 
v typickém rastru dislokovány a navzájem se 
překrývají, čímž vznikají shluky a vrstvené ele-
menty. Pro takovou tvorbu si umělec osvojil 
postupy: dělení, přičítání a spojování, posuny 
a rotace, progrese a regrese, postavení prvků 
v kontrapozici … Vznikla tak jakási metodologie, 
která se přibližovala až vědecké práci.

Pro Kubíčkovu tvorbu bylo zásadní setkání 
s německým novinářem a sběratelem Hansem-
Peterem Riesem, kterého poznává v Praze na 
sklonku šedesátých let. Kromě výstavy českoslo-
venského konstruktivního umění ve Frankfurtu 
nad Mohanem připravil Riese Kubíčkovi samo-
statnou výstavu v Koblenzi v renomované galerii 
Teufel (1968). V průběhu svého německého 
pobytu navázal umělec důležité kontakty s aktu-
álními uměleckými trendy a jejich představiteli.
 
Zde uvedená práce „Rozdělené elementy tři 
dimenze – tři fáze“ z let 1992–1996 je krás-
ným, sběratelsky cenným dílem a příkladem 
Kubíčkovy ikonické tvorby.
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GRYGAR MILAN (1926)

Antifona
1997
akryl, plátno
81,5 × 81 cm
sign. na rubu na blindrámu Milan Grygar 1997

550 000 Kč

Interakce barvy, zvuku, 
prostoru a času
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ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)

Hlava
2003
kombinovaná technika, pigmenty, vrstvený pauzovací papír
132 × 107 cm
sign. UD Adriena Šimotová 2003 Máj

350 000 Kč
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SOPKO JIŘÍ (1942)

Pestrá voda
2004–2005
akryl, plátno
130 × 145 cm
sign. na rubu Sopko 04-5

480 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
monografie Pavla Pečinková – Jiří Sopko, Gema Art, 2007, str. 416/417

VYSTAVENO
Jiří Sopko, Galerie Rudolfinum, Praha, 2007

Nejvlastnějším Sopkovým tématem je otázka barvy: její hmotnosti, 
trvání, její nálady. Máme-li hledat spřízněné tvůrce ve světovém malíř-
ství, impulzy, které autor zřejmě přijal za vlastní, jsou to z jedné strany 
zjitřující Edvard Munch, James Ensor a Francis Bacon a z druhé stra-
ny konsolidující Pierre Bonnard, Mark Rothko a snad i Andy Warhol.

Jeho figury a zvláště jejich hlavy, malované jakoby narychlo či nahru-
bo, rostou z krajiny, vystupují z barevné vody, spiklenecky zdraví 
jedna druhou, mění se v prádlo na šňůře či ohlodané rybí kostry. 
A pakliže postavy z pláten zmizí, tušíme je skryté v polích, zalezlé 
uvnitř domků nebo tiše vyčkávající v útrobách jedoucího vlaku.

Sopko je ve svých malbách srozumitelný, ale ne doslovný. Jeho díla 
se dějí v celku, ne v jednotlivostech. Zdá se upřímný, ale v žádném 
případě neklouže po slupce kýče. Je pozoruhodné, jak se dokáže 
neustále osvobozovat.

Vůdčí osobnost 
nové figurace
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OUHEL IVAN (1945–2021)

Krajina
1986
olej, plátno
98 × 98 cm
sign. PD I. Ouhel 86

130 000 Kč

Zde uvedené plátno s názvem „Krajina“ z roku 
1986 je autentickou, originální a sběratelsky 
cennou prací Ivana Ouhela. Umělce, jenž je neod-
myslitelnou součástí českého umění posledních 
desítiletí.

Autorovy snivé krajiny na pomezí symbolismu 
a expresionismu patří – stejně jako např. díla 
Michala Ranného – k české lyrické abstrak-
ci, jež vycházela z linie reprezentované Janem 
Preislerem.

Ouhel ve svých obrazech zpravidla směřuje pod 
samý povrch krajiny. Jeho rané práce navíc oplý-
vají těžkým, zemitým koloritem, jakoby svým dílem 
autor zkoumal samotné hlubiny země. Jistou roli 
v tomto ohledu mohou sehrát i Ouhelovi vzpo-
mínky na rodnou, těžařskou Ostravu, kde prožil 
dětství.

Na počátku jej zajímala městská krajina. V roce 
1973 podnikl stipendijní cestu do Itálie a rok 
na to završil své studium na pražské AVU u Karla 
Součka diplomovou prací nazvanou „Zemědělství“ 
– cyklus olejů na sololitu zobrazujících mono-
chromně laděné polní krajiny.

Nedlouho na to se však z Ouhelovi tvorby 
postupně vytrácela popisnost a krajina je řešena 
jako konstrukce prostoru.

Kromě krajiny je pro Ouhela důležitým námětem 
figura. Z let 1978–1979 pochází série nadživot-
ních figur, ve kterých – podobně jako např. sestry 
Válovy a Adriena Šimotová – předkládá i Ouhel 
světu obecný příběh člověka.

Ouhelova dvě ústřední témata, tedy figura a kraji-
na, postupem času zcela splývají.

V osmdesátých letech bylo jeho dílo dvakrát pre-
zenzováno na Bienále v Benátkách (1984; 1988). 

Malířský koncept rytmu, 
kolorismu a purismu
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DLOUHÝ BEDŘICH (1932)

Inverze 6 (Vzpomínka 
na Nepraše II)
2008
objekt, kombinovaná technika
102 × 102 × 6,5 cm
sign. na rubu Dlouhý 2008

na rubu název díla autorem

110 000 Kč

Přední český autor, jenž na uměleckou 
scénu nastoupil v druhé polovině 20. století. 
Spoluzakladatel legendární skupiny „Šmidrů“ 
(1957). V roce 1959 Dlouhý ukončil svá studia 
na pražské Akademii (obor portrétní a figurální 
malba) a nastoupil na vojenskou službu, po níž 
si na počátku šedesátých let obstaral svůj první 
ateliér na Žižkově. Právě počátkem šedesátých let 
se postupně utvářela Dlouhého typická tvorba, 
pro kterou je příznačné zpracování odkazu surrea-
lismu a romantického symbolismu, jejichž poetiku 
autor spojoval s výrazovými prostředky pop artu 
a absurdní groteskností. Od šedesátých let také 
vytvořil řadu asambláží. V těchto objektech doká-
zal přeměnit banalitu všedních předmětů a kouzlo 
odložených a nepotřebných věcí ve vlastní vizi. 

Zde uvedená práce patří do cyklu sedmi jedineč-
ných obrazů s názvem „Inverze“. Jedná se o aso-
ciativní soubor obrazů zobrazující smogem 
zamořené snové krajiny, které připomínají pod-
zimní pole nebo opuštěná bojiště. Mělké prostory 
obrazů zakryté mléčným sklem vtahují diváka 
do iluzivní krajiny a zároveň představují další část 
širokého rejstříku výtvarných technik, které umě-
lec používá. Objekt „Inverze 6 (Vzpomínka 
na Nepraše)“ je vynikající sběratelsky cenné dílo 
z vyzrálé umělcovy tvorby.

„Romantik duší a mystifikátor 
založením, to je Bedřich 
Dlouhý.“ I. Raimanová
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DÍAZ FEDERICO (1971)

Sembion
pokovená plastika
30 × 63 × 34 cm
sign. Federico Díaz

120 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
Resonance, Federico Díaz E Area, Galerie Zdeněk 
Sklenář, str. 164–167, nepokovená plastika
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KVÍČALA PETR (1960)

Nr. 5
2019
akryl, plátno
150 × 170 cm
sign. na rubu monogram PK 2019, PD ze strany Petr Kvíčala, 
monogram PK / 2019

PD ze strany a na rubu název díla autorem

380 000 Kč

Petr Kvíčala je jedním z nejvýznamnějších představitelů české 
abstraktní malby. Je průkopníkem v objevování a prosazování 
ornamentu již na přelomu 80. a 90. let. Od 2. poloviny 90. let 
se zabývá také tématem vlastních malířských intervencí do archi-
tektury, které realizuje v rámci spolupráce s těmi nejvýznamnější-
mi českými i zahraničními architekty jako např. Josepem Lluísem 
Mateem a dalšími.

Věnuje se také lektorské a pedagogické činnosti na Fakultě 
výtvarných umění VUT v Brně, kde vede malířský ateliér. Za jeho 
přínos českému umění získal titul profesora. Jeho práce jsou 
zastoupeny v mnohých soukromých i veřejných sbírkách v ČR 
i v zahraničí.

Nabízené dílo je vrcholnou ukázkou Kvíčalovy nové série. Je volně 
inspirováno jedním z posledních obrazů Sandra Botticelliho „Čtyři 
scény z ranného života svatého Zenobia“ z National Gallery 
v Londýně, před nímž Kvíčala dle vlastních slov strávil mnoho času 
při svých opakovaných návštěvách Londýna.

„Pestrá barevnost mých obrazů 
se pohybuje na hraně mezi postmoderní 
„žvýkačkovou“ barevností a barevností 
inspirovanou pozdně gotickými a ranně 
renesančními obrazy.“
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MERTA JAN (1952)

Tvaré a beztvaré
2015–2018
olej, plátno
110 × 90 cm
sign. na rubu Jan Merta 2015-2018, Jan Merta 
2015-18

na rubu popis díla autorem

300 000 Kč

Zde uvedené plátno s názvem „Tvaré a beztvaré“ 
patří do dosud poslední etapy Mertovy práce. 
Dílo bylo zastoupeno na umělcově autorské 
výstavě v Museu Kampa (21. 2. – 14. 6. 2020). 

Tvorba Jana Merty od samého počátku osciluje 
mezi minulostí, přítomností i nepřítomností 
se silnou vazbou na osobní prožitek. Malba je pro 
Mertu specifickým uměleckým prostředkem 
sebevyjádření. Jeho 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.

Na dráhu umělce nastoupil poměrně pozdě. 
Jako syn evangelického faráře měl v době 
normalizace problém dostat se na pražskou 
Akademii, na níž se od roku 1972 opakovaně 
hlásil. Přijat byl až roku 1981. Se svými kolegy, 
sice vzhledem k pozdnímu nástupu na školu, 
podstatně mladšími, Petrem Niklem, Antonínem 
Střížkem, Jiřím Davidem, Tomášem Císařovským, 
poznal tehdy ilegální díla podzemních ateliérů 
Stanislava Kolíbala, Adrieny Šimotové, Václava 
Boštíka či Čestmíra Kafky, ad.

Po absolvování Akademie v roce 1987 měl Merta 
možnost věnovat se restaurování, rozhodl se však 
pro svobodnou dráhu umělce na volné noze. 

Kurátorka Mertovy výstavy na pražské Kampě 
Hana Larvová o autorově tvorbě uvedla: „(…) 
Povahu svých děl v průběhu let nezměnil, pouze 
některá témata rozšířil nebo doslovil. Určujícím 
pro jejich volbu vždy byl a stále je svérázný 
vztah k vlastnímu procesu malby. (…) Jan 
Merta si vytváří osobní ikonografii, jejíž místy 
zvětšené fragmenty reality představují v jinak 
vyprázdněném prostoru několik významových 
rovin autorovy paměti. Každý obraz vzniká 
z nutnosti sdělení – proto má každý důvod svého 
vzniku. Zdánlivou úspornost malířského výrazu 
vyvažuje maximální koncentrovanost obsahu. (…).“ 

Meditativní projekce 
fragmentů reality zobrazené 
v paměti autora
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ŠTECH ADAM (1980)

Havel
2020
olej, plátno
200 × 165 cm
sign. PD A. Štech 20

165 000 Kč

Zde uvedené velkoformátové plátno „Havel“ 
je skvělým příkladem osobité práce Adama 
Štecha, absolventa pražské Akademie výtvar-
ných umění (2001–2008, ateliér Jiřího Sopka 
a Vladimíra Skrepla).

Inspiraci pro svá plátna čerpá autor jak z ikonic-
kých děl mistrů dávné minulosti, tak i známých 
umělců 20. století. Pohrává si tak s citacemi 
jednotlivých stylů. Ovšem jeho nová metodika 
už neznamená sestup do říše snu či podvědomí, 
jež byla inspiračním zdrojem francouzské surre-
alistní malby, ani žádný psychický automatismus 
jakožto báze zrodu náhodnosti, ale kalkuluje 
zcela vědomě s hybridními konfiguracemi obra-
zových komponentů, poplatnými spíše odkazům 
světa informatiky. Kritik Milan Mikuláštík je hod-
notí jako fenomén „déjá vu“, pocitem již jednou 
viděného. Jak uvedla V. Č. Noshiro: „Společným 
jmenovatelem neomoderních mladých malířů 
je diskurs s historickým vývojem malby založený 
na konfrontaci s jednotlivými –ismy a na citacích 
stylových prvků, jež vytvářejí nové komunikační 
kódy a estetické hodnoty. Malba má konceptuální 
zaměření, aniž by ztrácela na své technické úrov-
ni. Obrazy Adama Štecha jsou typickým příkla-
dem této kombinatoriky.“

Zde představené dílo „Havel“ je krásným a velmi 
silným příkladem autorovy tvorby. S Havlovým 
portrétem Štech pracuje od roku 2019, kdy jej 
představil v několika polohách rozkladu k oslavě 
třicátého výročí Sametové revoluce. Dekonstrukce 
Havlova portrétu je umělcovou metaforou k vyjá-
dření ideálů někdejší Hlavy státu, které před tři-
ceti lety naplnily zem, avšak dnes z nich zbyly jen 
nesouvislé střepy.

Umělecká metafora 
autorského konceptu



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 165



166 | 1. ART CONSULTING

Surreální psychedelika 
v tradici esoterismu
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BOLF JOSEF (1971)

Chlapec
2016
tuš, akryl, papír
85,5 × 60,5 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2016 

40 000 Kč

72

BOLF JOSEF (1971)

Z cyklu Narapoia (Snídaně)
2002–2004
akryl, papír
70 × 100 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2002-4

50 000 Kč
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DAVID JIŘÍ (1956)

Když tebou prochází vlhko, 
je slyšet vzdálený výkřik 
psa co mizí za nocí
2020
akryl, plátno
192 × 144 cm
sign. na rubu Jiří David / 2020
na rubu název díla autorem

480 000 Kč

Profesor Jiří David je známý nejen české odborné 
veřejnosti jako bývalý vedoucí pedagog ateliérů 
na AVU i UMPRUM, ale je především jednou 
z klíčových postav utvářejících postmodernu 
nejen v českém umění v druhé polovině 
osmdesátých let. Již od této doby postupně 
a hojně zařazují jeho obrazy i fotografie do 
svých sbírek nejen soukromé, ale především 
i velmi prestižní zahraniční sbírkové instituce 
(např. Museum 20th Century, Palais 
Liechtenstein, Vienna, Austria, The Art Institute 
of Chicago, USA, Ludwig Museum, Budapest, 
Hungary, Tufts University, Boston, USA, ARCO 
Madrid Collection, Spain, Rema Hort Mann 
Foundation, New York, USA a mnoho dalších).
 
O jeho práci doposud informovalo mnoho 
zahraničních médiíí, jako například Artscribe, 
Flash Art International, Art Monthly, New York 
Times, Art &Antiques, USA, Art in America, Spike 
art Magazine, Esquire, New York, Artforum, které 
si jej všímají jako jednoho z mála současných 
českých umělců.
 
Má za sebou přes 80 samostatných výstav, 
mimo jiné v New Yorku, Londýně, Moskvě, 
Varšavě či Glasgow. Jeho práce byla také 

prezentována na velkých mezinárodních 
přehlídkách současného umění v Art institute 
of Chicago, Museé d Árt Moderne de la Ville 
de Paris, National Centre for Contemporary Arts 
Moscow, Martin Gropius Bau v Berlíně, Biennale 
v Haus der Kunst Mnichov a dalších. Byl od 
roku 1990 třikrát zastoupen na benátském 
Biennale skrze výběr zahraničních kurátorů. 
V roce 2015 pak úspěšně reprezentoval 
projektem „Apotheosis“ Českou republiku 
na benátském Biennale, kde se tato jeho práce 
dostala v podstatném hodnocení britského 
magazínu The Guardian mezi 15 nejzajímavějších 
instalací z celého biennale, což se doposud 
v celé historii česko-slovenského pavilonu 
stalo teprve podruhé. O jeho práci na Biennále 
tak informovalo například BBC Art a mnohé 
umělecké magazíny světa. Je zastoupen v mnoha 
publikacích od prestižního nakladatelství Thames 
and Hudson, National Portrait Gallery, London, 
Neo Europe East, Super Art a dalších.
 
Nabízený obraz je špičkovým reprezentantem 
jeho poslední práce, která zatím nebyla veřejnosti 
dostatečně představena. Obraz byl jen krátce 
vystaven na jeho poslední velké samostatné 
výstavě „Jsem tady“ v DOXu v roce 2020 po její 
reinstalaci, která ale byla veřejnosti dostupná 
jen omezeně. Výstavu kurátoroval významný 
umělec Viktor Pivovarov, který v knize, která 
k této výstavě vznikla, píše: „Malířství je tu v celé 
své rozmanitosti, v nekonečném psychedelickém 
spektru barevných kombinací, ve vší své kráse, 
a v Davidově tvůrčím životě možná poprvé 
tak plně a upřímně pojato jako orgiastický 
akt, jako rozkoš. V tomto smyslu se Davidovy 
nové práce přibližují „extatickému pojetí barvy“ 
Pierra Bonnarda. Giorgio Agamben ve své knize 
Autoportrét v ateliéru nazývá toto bonnardovské 
pojetí barvy „vyšším poznáním“. Celkově 
je zajímavý návrat kategorie krásy, která byla 
z umění nadlouho vytěsněna konceptualizmem 
a všemi jeho post, k čemuž ostatně přiložil ruku 
i Jiří David. A jelikož David byl k duchu doby 
vždy mimořádně citlivý, je tu naděje, že i jeho 
osobní revoluce je příznakem širších změn 
v umění.“
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KINTERA KRIŠTOF (1966)

Nic nás nerozdělí
2011
kombinovaná technika, asambláž, deska
102 × 72 cm
sign. na rubu Krištof Kintera 2011

na rubu název díla autorem

50 000 Kč

VYSTAVENO
Krištof Kintera, Výsledky analýzy, Gal. hl. m. Praha, 
2012 Absolvent AVU Praha (1992–1999, ateliér Milana 

Knížáka, Michaela Bielického, Aleše Veselého 
a Jiřího Lindovského), trojnásobný finalista Ceny 
Jindřicha Chalupeckého (1999, 2001, 2003). 
Krištof Kintera je autorem řady pozoruhodných 
objektů a instalací, kterými s hravou lehkostí 
zkoumá mechanismy okolní společnosti.

Již od počátku studií patřil mezi nejvýraznější 
osobnosti své generace. Spektrum umělecké tvor-
by Krištofa Kintery je poměrně široké. Zahrnuje 
jak drobnější práce, tak i monumentální sochařské 
kompozice pro galerie či veřejný prostor.

O své tvorbě sám autor pronesl: „Svět výtvarného 
umění je insiderská bublina, ale určitě se někdo 
více a někdo méně snaží lidem přiblížit. A jde o to, 
udělat to chytře, protože kdyby umění bylo a pri-
ori populistické a přitažlivé pro všechny, tak by to 
bylo taky špatně. (…) Umění je odrazová plocha 
jednotlivce i společnosti, (…) má být drzé, (…) sti-
mulovat k reakcím a myšlení. Takový úhel pohledu 
je třeba v nás neustále vybrušovat (…)“.

Princip a poetika Kinterovi tvorby jenž převládá 
v mnoha autorových dílech dodnes je vytvořit 
nápaditý „objekt“, který vtáhne svého tvůrce 
i diváka do „jiného“ světa. Propojení vlastního 
života s fiktivní „osobou“ rozvíjí Kintera ve své 
práci takřka neustále.

Drzé umění, 
které stimuluje
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NATIVI GUALTIERO 
(1921–1999)

Ritmo orizzontale
1948
tempera, plátno
20,5 × 30,5 cm
sign. LD Nativi, na rubu G. Nativí Firenze 1948

přiložený certifikát pravosti

120 000 Kč

Přední italský umělec klasické abstrakce 
Guialtiero Nativi.

V roce 1950 podepsal, spolu s umělci Brunem 
Brunettim, Mario Nutim ad., Manifest klasického 
abstrakcionismu (1950), který dal vzniknout hnutí 
stejného názvu Il Manifesto dell'Astrattismo clas-
sico. Členové hnutí představili svou tvorbou přísný 
geometrický purismus, který se stal v mnoha 
ohledech opozicí dobové lyrické abstrakci.

Nativi se zúčastnil nejvýznamnějších výstav sou-
časného umění v Itálii i v zahraničí: jako například 
přelomové výstavy abstraktního umění v galerii 
moderního umění v Římě v letech (1951–53–55), 
na Quadriennale v Římě (1951), na biená-
le v Benátkách (1952). Po rozpuštění skupiny 
se Nativi v roce 1953 stala členem pařížského 
uskupení Espace.

Uvedené dílo z roku 1948 je jedním z nejran-
nějších obrazů Gualtiera Nativiho a jedná se tak 
o jedno z nejstarších děl italské konstruktivistické 
abstrakce vůbec.
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Toni Costa byl jedním ze zakladatelů 
legendární skupiny Gruppo N (1959), která 
byla jádrem celosvětového hnutí nové citlivosti 
a programového a kinetického umění. Mezi její 
členy patřili Edoardo Landi, Manfredo Massironi, 
Ennio Chiggio a Alberto Biasi. Tato skupina byla 
jednou z protagonistů revoluční výstavy Nové 
tendence v Záhřebu (1961), slavné výstavy 
Art Abstrait Constructif International v Galerii 
Denise René v Paříži a výstavy The Responsive 
Eye v New Yorku (1965). Roku 1963 získal umělec 
první cenu na bienále v San Remu a rok poté byl 
pozván na bienále benátské a výstavu Nouvelle 
Tendence konanou v pařížském Louvru.

Hlavním oborem jeho zájmu byla percepce – 
možnosti a způsoby vnímání uměleckého díla 
či okolního světa a jejich působení na diváka. 
Spolupracoval s erudovanými odborníky 
v oblasti psychologie, sám se aktivně věnoval 
experimentální teorii. S psychologickými aspekty 
zrakového vnímání a podvědomím diváka 
následně počítal při vytváření vlastních objektů 
a reliéfů.

Nabízené dílo je nádhernou ukázkou Costovy 
tvorby založené na optické hře a iluzi. Dílo bylo 
vystaveno v New Yorku v roce 1969 při prezentaci 
galerie Denise René a zakoupeno galerií Waddell 
New York.

77

COSTA TONI (1935)

Dinamica visuale – 
Composizione di 2 quadrati
1968
textilní pásky, dřevo
87 × 153 cm
sign. na rubu na štítku Toni Costa a autorské 
razítko

na rubu štítek s popisem díla, dva štítky Waddell 
Gallery New York

450 000 Kč
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AUBERTIN BERNARD 
(1934–2015)

Tableau Clous
1970
hřeby, dřevěná deska, barva
50 × 50 cm
sign. na rubu Bernard Aubertin 1970

140 000 Kč

Pro tvorbu francouzského umělce Bernarda 
Aubertina, člena revoluční skupiny ZERO, jsou 
snad nejtypičtější monochromatické červené 
obrazy, které autor tvořil po roce 1957.

Z počátku své umělecké kariéry 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.

První Aubertinovi monochromy vznikly již roku 
1958. Červená barva se pro něj, podobně jako 
modrá pro Kleina, stala hlavním aspektem celé 
jeho tvorby. Aubertin se snažil prostřednictvím 
monochromu odhalit, jak sám říkal: „obrazovou 
esenci a psychickou hodnotu obrazu“. V čer-
vené 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 růz-
ných kategorií, nejzásadnějšími však jsou 
dvě: „Monochromatické obrazové struktury“, 
které autor tvořil od konec padesátých let 
a dále „Interaktivní práce“, kdy Aubertin coby 
performer zapaloval před zraky diváků svá 
díla a posléze vystavoval jejich ohořelé zbyt-
ky. Zde můžeme vidět jistou paralelu s prací 
Otta Pieneho, jednoho ze zakladatelů skupi-
ny ZERO. Oheň, stejně jako červená barva, 
se staly pro tvorbu Bernarda Aubertina roz-
poznávacími znaky. Dalším ikonickým znakem 
umělcovy tvorby jsou hřebíky. Což může uka-
zovat na vliv a vzájemnou inspiraci Aubertina 
a jeho staršího kolegy ze skupiny ZERO, 
Günthera Ueckera.
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GRUPPO MID

Miláno šedesátých let minulého století, sehrálo v rámci 
uměleckého světa naprosto zásadní roli. Ne náhodou 
se i stalo domovským městem významného avant-
gardního hnutí 20. století, tzv. Gruppo MID (1964–1972) 
(Mutamento, Immagine, Dimensione: Mutation, Image, 
Dimension) – skupiny umělců, jenž měli v rámci své 
tvorby obrovský mezinárodní úspěch a byli v úzké 
komunikaci s dalšími dobovými skupinami, jako například 
Gruppo N, Gruppo T, ad.

Čelenové Gruppo MID – Antonio Barrese, Alfonso Grassi, 
Gianfranco Laminarca a Alberto Marangoni – měli 
od počátku silný sklon k technice, médiím, vědě a desig-
nu. Jejich výzkum šel daleko nad rámec výzkumu jiných, 
dobových uměleckých hnutí. Byť sdíleli podobný přístup, 
pak především v rovině popření individuality umělce 
s cílem ukázat na kolektivní práci skupiny, byli umělci 
MID nad ostatními skupinami nepřekonatelní. Striktně 
dodržovali, aby všechna díla byla podepsána pouze 
názvem skupiny tj. „MID“.

Činnost MID byla rozsáhlá a bohatá. Zahrnuje realizaci 
objektů a struktur, interaktivní instalace, experimen-
tální fotografie a film, vizuálně-akustické synestetické 
představení a environmentální projekty. MID předpo-
věděl všechny tyto interdisciplinarity a formy sdělení, 
které jsou dnes tak typické pro mnoho designových stu-
dií, pracujících s digitálními technologiemi.

V roce 1965 se skupina stala součástí hnutí Nova 
Tendencija v Záhřebu. Téhož roku se konala i jejich první 
výstava s názvem Stroboskopické obrazy v Galleria 
Danese v Miláně. Po této výstavě následovalo více 
jak čtyři sta osobních a skupinových výstav v galeriích 
a muzeích jak v Itálii, tak i zahraničí, a to až do roku 1972, 
kdy činnost MID oficiálně zanikla.

Zde uvedená práce s názvem „MID Object“ z roku 1966 
představuje jedno z prvních děl, které byly v rámci 
Gruppo MID vytvořeny. Dílo nese nevšedně na svém 
štítku kromě obecného názvu MID, i jména zakla-
datelů skupiny Antonia Barreseho (1945) a Alberta 
Maranogoniho (1943–2020). 
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GRUPPO MID  
Barrese Antonio (1945),  
Marangoni Alberto (1943–2020)

INR-Q-80_3
1966
mechanický optický objekt, kov, dřevo, barva
80 × 80 × 18 cm
sign. na rubu na štítku Barrese, Alberto Marangoni

na rubu štítek s popisem díla

190 000 Kč dílo v klidovém stavu
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Zde představený pastel z roku 1973 je dílem 
argentinského, opto-kinetického výtvarní-
ka Horacia Garcia Rossiho, jenž v Paříži spolu 
s Joëlem Steinem, Françoisem Morelletem, 
Jean-Pierre Yvaralem, Julio Le Parcem, Francisco 
Sobrinem, založil mezinárodní hnutí GRAV 
(Groupe de Recherche d’Art Visuel).

Členové skupiny se ve své tvorbě zaměřili na širo-
ké spektrum kinetismu a efektů op-artu. Hnutí 
se velmi proslavilo i samotnou filozofií interakce 
mezi dílem a divákem.

Po rozpuštění GRAV, v roce 1968, se Rossi věno-
val jednoduchým strukturám a otázce dvojrozměr-
nosti díla. Zabýval se tehdy především výtvarným 
dialogem světla a barvy. Právě v tomto období 
konce šedesátých let, prakticky až do své smrti, 
pracoval na cyklu „Couleur lumière / Barva světla“, 
do něhož náleží i zde dražené dílo.

80

ROSSI HORACIO 
GARCIA (1929–2012)

Bez názvu
1973
akryl, lepenka, deska
68 × 68 cm
sign. PD Garicia Rossi 73

80 000 Kč
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81

BERTRAND ODE (1930)

Parcours III
2006
olej, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu Ode Bertrand 2006

na rubu štítek s popisem díla

120 000 Kč

Francouzská umělkyně Ode Bertrand patří k před-
ním postavám evropské geometrické abstrakce 
a celosvětového konkretististického hnutí.

V loňském roce tato úžasná malířka oslavila své 
již 90. výročí, a to hned dvěma přehledovými 
výstavami ve slavných pařížských galeriích – 
Galerie Wagner a Galerie Lahumière, která se na 
abstraktní a konstruktivistickou geometrii v umění 
specializuje již od sedmdesátých let.

Již od svých začátků byla tvorba Ode Bertrand 
jasně ovlivněna avantgardou přelomu století 
a výtvarným směrem navazovala na díla Kazimíra 
Maleviče, Pieta Mondriana nebo Fernanda Légera.

Velkým přínosem pro tvorbu Ode Bertrand bylo 
také její hudební vzdělání, díky němuž – obdobně 
jako například v Čechách Milan Grygar – neusiluje 
o přísnou systematizaci jako synonymum formy 
ani barvy, ale obrací se k tomu, co zbylo: k linii, 
pohybu a rytmu.
 
Pohyb je v jejím díle skutečně všudypřítomný: 
jemné nerovnováhy zasahují do geometrických 
kompozic a dodávají jejich plátnům složitost, kte-
rou lze zachytit pouze dlouhým obdobím pozo-
rování. Stejně tak i uvolnění do zlatého řezu vede 
Ode Bertrand zcela přirozeně na cestu její vlastní 
obrazové architektury. To, co by se mohlo zdát 
abstraktní, ledově chladné, bez těla, v sobě skrývá 
tvůrčí sílu vyzařující z vnitřního neklidu vyjád-
řeného právě odchylkami od předpokládaných 
schémat a vzorců.
 
Autorka v minulosti vystavovala, ať již skupinově 
nebo sólově, v mnoha světových galeriích, kromě 
domovské Francie například v Berlíně, Curychu, 
Madridu, Buenos Aires, Soulu a jinde.
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82

ARMAN – ARMAND 
PIERRE FERNANDEZ 
(1928–2005)

Akumulace srpů / 
Accumulation de faucilles
1979–1980
plastika, patinovaný bronz, edice 3/8
37 × 65 × 40 cm
sign. nezjištěna

190 000 Kč

DÍLA AUTORA JSOU ZASTOUPENA VE VŠECH 
VÝZNAMNÝCH MUZEÍCH
Museum of Modern Art New York MoMA 32 děl

Solomon R. Guggenheim Museum New York 2 díla

Metropolitan Museum New York 3 díla

Hirshhorn Museum Washington 24 děl

CENTRE GEORGES POMPIDOU, Paris 34 děl

TATE Modern, London 3 díla

Museum Ludwig Köln 12 děl

Museum Moderner Kunst Wien MuMoK 2 díla

Stedelijk Museum Amsterdam 15 děl

DÍLO JE REGISTROVÁNO
Archiv Mme. Denyse Durand-Ruel, číslo soupisu 
#2802

Arman Studio Archives New York, číslo soupisu 
APA# 8001.79.014 

„Specializuji se na všechno, (…)“ řekl v interview 
roku 1968 americký umělec francouzského půvo-
du Armand Pierre Fernandez, zvaný Arman. Jeho 
umělecké jméno vzniklo na základě inspirace 
Van Goghem, který podepisoval svá díla pouze 
křestním jménem. Armand si navíc po zbytek své 
kariéry ponechal pravopisnou chybu svého jména, 
která vznikla v tiskárně roku 1958 „Arman“.

Člen skupiny Nouveau réalisme (1960), kam dále 
patřili Yves Klein, François Dufrêne, Raymond 
Hains, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean 
Tinguely a Jacques Villeglé a umělecký kritik 
a filozof Pierre Restany. K hnutí se později při-
dali i César, Mimmo Rotella, Niki de Saint Phalle 
a Christo. V manifestu Nouveau réalisme Pierre 
Restany uvedl: „Nouveau Réalisme (Nový realis-
mus) – nové způsoby vnímání skutečného“.

Armanova rozsáhlá tvorba jej řadí mezi jednoho 
z nejplodnějších tvůrců konce 20. století. Umělec 
se zabýval vším, od kresby a grafiky, přes ikonic-
ké akumulace předmětů, až k monumentálnímu 
sochařství. Z jeho práce je znát silný vliv DADA 
i následně pop artu.

V roce 1961 debutoval Arman ve Spojených stá-
tech, zemi, která se stala jeho druhým domovem. 
V roce 1962 začal tvořit své akumulace ze stej-
ných druhů kovových předmětů, jako jsou sekery 
(…). Obsah jeho akumulací zahrnoval nářadí, hodi-
ny, nábytek, automobilové díly, šperky a samozřej-
mě hudební nástroje v různých fázích rozpadu. 
Hned na začátku bylo zřejmé, že Armanův kon-
cept akumulace obrovského množství stejných 
předmětů měl zůstat významnou součástí celé 
jeho tvorby.

Armanovo dílo je zastoupeno v prestižních svě-
tových sbírkách, jako je MoMA (NY), Tate Gallery 
(Londýn) a Centre Pompidou v Paříži.
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83

STEIN JOËL (1926–2012)

3 cercles polychromes
1966
akryl, plátno
114 × 162 cm
sign, na rubu na blindrámu Joel Stein

480 000 Kč

Významná osobnost kinetismu Joël Stein začí-
nal svou uměleckou dráhu studiem na pařížské 
École des Beaux-Arts a poté v ateliéru Fernanda 
Légera. Jeho umělecké směřování se již od počát-
ku formovalo mezi elitami tehdejšího uměleckého 
světla. Kromě Légera to byli například George 
Braque a Max Ernst. 

Prví Steinovy abstraktní, osobité práce vznikají 
od druhé poloviny padesátých let.

Jeho geometrické formy již tehdy odpovídaly přís-
né matematické struktuře, což byl prvek, kterého 
se umělec držel až do samého konce své tvorby.

V roce 1960 byl Stein jedním ze spoluzakladate-
lů kolektivu Groupe de Recherche d’Art Visuel, 
známého také jako GRAV. Kolektiv se skládal 
z 11 opto-kinetických umělců, kteří navázali 
na ideu Victora Vasarelyho, že myšlenka individu-
ální umělecké identity je již zastaralá a je zapo-
třebí ji překonat. Mezi umělci v GRAV byli dnes 
již světově uznávaní umělci jako Hugo Demarco, 
Héctor Garcia Miranda, Julio Le Parc, Vera Molnár, 
Horacio García Rossi, François Morellet, Francisco 
Sobrino a Jean-Pierre Yvaral, syn Victora 
Vasarelyho.

Mottem manifestu GRAV z roku 1961 bylo, aby se 
veřejnost přímo podílela na vytváření umělec-
kého díla. Přímými následovníky tohoto směru 
v Čechách byli například Radoslav Kratina a Hugo 
Demartini ad.
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84

GLATTFELDER HANS 
JÖRG (1939)

PYR Nr. 15
1968
polystyrol
90 × 90 cm
sign. na rubu na štítku Glattfelder

na rubu štítek s popisem díla

440 000 Kč

Svá studia zahájil na univerzitě rodného města 
– Curychu, kde se věnoval právu, dějinám umění 
a archeologii. Po krátkém pobytu na „Academia“ 
v Římě (1963) se usadil ve Florencii. Díla 
z Glattfeldrova počátečního období byla ještě 
silně ovlivněna curyšským konkretismem a kon-
struktivismem. Nicméně v roce 1970 se přesouvá 
z Florencie do Milána, kde jej silně ovlivní kontakt 
s Mariem Balloccem, Antoniem Calderarou, Gianni 
Colombem a Luigim Veronesim. Díky těmto uměl-
cům si Hans uvědomil nový vývoj v geometrii 
a další možnosti prostorového uspořádání. Začaly 
vznikat tzv. „non-euclidean metaphors“( neeukli-
dovské metafory).

Dalším klíčovým okamžikem v tvorbě Glattfeldra 
bylo setkání s filosofem Hansem Heinzem 
Holzem, roku 1977, které inicioval významný švý-
carský malíř Richard Paul Lohse.

Holz měl na vývoj díla Glattfeldra zásadní vliv 
neboť mu ukázal jaké sociologické a psycholo-
gické důsledky může mít pohled na konstruktivi-
stické umění. Setkání Glattfeldra s Holzem vedlo 
k začáteku trvalého dialogu mezi těmito muži. 

Po ročním stipendijním pobytu v New Yorku 
se Glattfelder roku 1998 přesouvá do Paříže, kde 
žije dodnes. Snad nejvýznamnějším z jeho cyklů 
je tzv. „Pyramidální reliéf“ z období let 1967-1975.

V těchto dílech, kam patří i uvedená práce „PYR 
Nr. 15“, převládá vysoká strukturovanost a barev-
nost. Hlavním tématem je zde přenést vnímání 
prostoru do centra divákovi pozornosti.
 
Zdánlivě obyčejný prostor, který známe, obýváme 
a pohybujeme se v něm, se v kontextu striktního 
uvažování stává stejně mysteriózní jako čas. Toto 
procitnutí, pocit úžasu umožňuje dílo každému, 
kdo se na něj skutečně dívá. Pozorovateli se tak 
otevře prostor pro reflexi vnímání samotného. 
Mimořádnost díla „PYR Nr. 15“ podpoří mimo 
jiné i datace, neboť se jedná o jeden z prvních 
Glattfeldrových „Pyramidálních reliéfů“ vůbec.

Zde představená práce s názvem „Pyr Nr. 15“ 
je autentickým, vynikajícím dílem Hans Jörg 
Glattfeldra – curyšského umělce, který se jako 
první pokusil přenést komplexní prostorové 
koncepce fyziky do konstruktivistického umění. 
Umělec tak svou tvorbou otevřel zcela nový dia-
log mezi vědou a uměním.
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Alviani se zformoval a v průběhu let zapsal mezi 
jednoho z nejvýznamnějších představitelů kon-
struktivismu období šedesátých a sedmdesá-
tých let. Patřil rovněž mezi světové průkopníky 
v oblasti op-artu, kinetického umění a computer-
-artu. Díky provázanosti a komunikaci jednot-
livých uměleckých skupin i umělců samotných 
bylo jeho, i dobové umění obecně, založeno 
především na zkoumání oblasti „vnímání“. Práce 
Getulia Alvianiho si však vždy zachovala svůj 
specifický, osobitý charakter, jenž do velké míry 
vychází z jeho zkušeností z prostředí průmys-
lového, grafického a architektonického designu. 
Pro Alvianiho, podobně jako pro mnoho jeho sou-
časníků, nebylo umělecké dílo produktem expre-
sivní potřeby jedince, ale důsledkem potřeby řešit 
problémy týkající se optických a kognitivních
mechanismů.

Zde uvedené dílo „1.2.3.4.5.6. Inscritti nel cerchio“ 
z let 1978/98, je příkladem Alvianiho studia roz-
kladu kruhu, jemuž se systematicky věnoval již 
od šedesátých let. Od konce sedmdesátých let 
vytvořil sérii akrylů, mezi něž spadá i zde draže-
né plátno. Tyto akryly nesou polygony vepsané 
pod různými úhly v kruhu. Závěrem série je pak 
polygon, který se nejvíce přibližuje plnému kruhu. 
Tento „rozklad“ je založen na přesném matematic-
kém poměřování, jenž Alviani aplikoval jak pro svá 
díla dvojrozměrná, tak i trojrozměrná. Řešil vždy 
nekonečný rozsah optických efektů, a to hledáním 
odpovídajících matematicko-geometrických pravi-
del a proporcí.

85

ALVIANI GETULIO 
(1939–2018)

1. 2. 3. 4. 5. 6. Inscritti nel 
cerchio
1978–1998
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Getulio Alviani 1978/98

na rubu název díla autorem

360 000 Kč
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86

KOONS JEFF (1955)

Balloon Dog – Orange
za studena litá pryskyřice (230/999)
30 × 30 × 12 cm
neznačeno

dílo je opatřeno certifikátem pravosti

30 000 Kč

vytvořeny zpravidla z oceli, menší pak z lité 
pryskyřice. Prvkem spojujícím všechny je pestrá 
barevnost v zrcadlovém lesku a odkaz dětské hry 
a neo-popartové kultury.

Koons byl vždy umělcem, který rozděloval umě-
leckou kritiku na dva póly. Někteří ho odepi-
so- vali jako bezbřehého sebe-propagátora, jiní 
jej naopak oslavovali jako zásadního umělce, 
který zahajuje novou vlnu dějin umění. Ať však 
kritika stojí na jakékoliv straně, Jeff Koons nepo-
piratelně rozvinul k dokonalosti warholovský 
obchodně-umělecký potenciál. Jeho dílo se stalo 
módní značkou samo o sobě stírající rozdíl mezi 
uměním, designem a spotřebním předmětem.

Umělecká glorifikace každodenních předmětů 
a záměrná výstavba kýče, se staly charakte- 
ristickými znaky celého Koonsova díla. Jeho 
originální tvorba odráží velkolepé spojení mezi 
pop kulturou (banálním, konzumním světem) 
a vysokou kulturou. Svým dílem nápaditě a kon- 
ceptuálně atakuje samotnou podstatu a smysl 
umění. Zpochybňuje význam krásy, štěstí, pravdy, 
nestálosti.

Koons vždy vehementně tvrdil, že v jeho díle 
nejsou žádné skryté významy. Přesto však ozna-
čil své sochy „Balloon Dog“ (Balónkového Psa) 
za „symbol nás“, a to způsobem, jakým odkazuje 
na akt nádechu a výdechu. Nafukovací zvířata 
také přirovnal k trojskému koni – vnímanému 
jako  prázdný, a přesto plný symboliky. Umělec 
v rámci paralely Trojského koně a „Balloon Dog“ 
uvedl: „Má vnitřní energii (...) vede dialog s vnitř-
ním a vnějším životem.“

Zde představené dílo „Balloon Dog“ (Orange) 
je sběratelsky a investičně vynikající položkou 
jednoho z nejvýznamnějších umělců současné-
ho umění, jehož práce jsou uloženy v prestiž-
ních sbírkách po celém světě – včetně Musea 
moderního umění v New Yorku (MoMA), Whitney 
Museum of American Art v New Yorku, Tate 
Modern v Londýně; Stedelijk Museum of Modern 
Art v Amsterdamu nebo Museu současného 
umění v Tokiu.

Jeff Koons v současné době drží prvenství 
za nejdráže prodané dílo žijícího umělce. Tuto 
výsadu získal roku 2019 dražbou v Christie's již 
potřetí.

Narozen v roce 1955 v Pensylvanii. V letech 
1972-1976 studoval umění a design na Maryland 
Institute College of Art (MICA) v Baltimoru 
a Art Institute of Chicago. Na konci sedmdesá-
tých let se odstěhoval do New Yorku, kde žije 
dodnes. Právě v období konce sedmdesátých let 
se začaly projevovat jeho výjimečné koncepční 
schopnosti. Nicméně masivní pozornost a rake-
tový zájem mu byl věnován od let osmdesátých, 
poté co vytvořil díla jako „Michael Jackson 
and Bubbles“ (1988), sérii „Made in Heaven“ 
(1990– 1991) a „Puppy“ (1992), které bylo instalo-
váno v Sydney; Bilbau a Versailles.

„Balónková zvířata“ Jeffa Koonse patří k jeho 
nejznámějším dílům. Velkoformátové sochy jsou 
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87

KOMPÁNEK VLADIMÍR 
(1927–2011)

Odovzdávanie kontingentov
konec 50. let 20. stol
dřevěná matrice
29,5 × 44 cm
sign. na rubu Vl. Kompánek

na rubu název díla autorem

120 000 Kč

88

FILA RUDOLF  
(1932–2015)

Prizmatický zásah
1993
kombinovaná technika, plátno, dřevěná deska
29,5 × 21 cm
sign. PD R. Fila 93, na rubu Rudolf Fila 1993

na rubu název díla autorem

12 000 Kč
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89

JANKOVIČ JOZEF  
(1937–2017)

Transformovaný bak II.
2010
kombinovaná technika, koláž, akryl, deska
70 × 102 cm
sign. na rubu Jankovič 2010

na rubu název díla autorem

35 000 Kč

90

KLIMO ALOJZ  
(1922–2000)

Brána II
1992
olej, plátno, sololit
77 × 50 cm
sign. PD monogram A. K. 92, na rubu A. Klimo / 
1992

na rubu popis díla autorem

60 000 Kč
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91
JUSTICH RAINHOLD (1885)

Dívky u vody
olej, lepenka
25 × 28 cm
sign. PD Justich

28 000 Kč

92
ŠPILLAR JAROSLAV (1869–1917)

Spící
pastel, křídy, karton
45 × 61,5 cm
sign. PD K. Špillar

55 000 Kč

95
OBROVSKÝ JAKUB (1882–1949)

Velké koupání
olej, plátno
72 × 97,5 cm
sign. LD J. Obrovský
na rubu štítek s názvem díla

85 000 Kč

93
JAKUB FRANTIŠEK (1875–1940)

Mladé dívky
olej, dřevěná deska
60 × 78,5 cm
sign. PD F. Jakub

29 000 Kč

94
OBROVSKÝ JAKUB (1882–1949)

Na pláži
1922
olej, malířská lepenka
41 × 49 cm
sign. PD J Obrovský 1922
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, 
Ph.D.

45 000 Kč
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96
PREISSIG VOJTĚCH 
(1873–1944)

Duby v pološeru
1909–1906
barevná akvatinta
22 × 37,5 cm
sign. PD Vojt Preissig
pravost potvrdil PhDr. Ivo 
Helán

60 000 Kč

97
MERVART 
AUGUSTIN (1889–1968)

V lukách
kolem 1910
olej, plátno
91,5 × 88,5 cm
sign. PD Aug. Mervart
pravost potvrdil PhDr. Ivo 
Helán

55 000 Kč
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98
KALVODA ALOIS (1875–1934)

Tichá voda – Jezírko
olej, malířská lepenka
49 × 67,5 cm
sign. PD Al. Kalvoda
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

85 000 Kč

99
JAMBOR JOSEF (1887–1964)

Předjaří na Blatinách
1960
olej, malířská lepenka
49 × 74,5 cm
sign. PD Jambor 1960
na rubu štítek s popisem díla a razítkem 
pozůstalosti autora
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

35 000 Kč

100
KALVODA ALOIS (1875–1934)

Zimní krajina
olej, dřevěná deska
41,5 × 31 cm
sign. PD Al. Kalvoda, na rubu autorské razítko
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

49 000 Kč
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102
HUDEČEK ANTONÍN (1872–1942)

Květinový záhon
olej, karton
49 × 69 cm
sign. PD Ant. Hudeček
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

65 000 Kč

101
MOLITOR OTTO (1889–1965)

Koupající se dívky
olej, plátno
85,5 × 52 cm
sign. PD Otto Molitor
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

18 000 Kč
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103
BÍLEK ALOIS (1887–1961)

U pramene
olej, plátno
50 × 61 cm
sign. LD Bílek, na rubu ABílek
na rubu na blindrámu název díla autorem
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

28 000 Kč

Posuzovaný obraz „U pramene“ představuje ori-
ginální, kvalitní, senzuálně působivé dílo Aloise 
Bílka, autora, který od počátku své tvorby tíhl 
k velmi osobité figuraci, ač ho po smrti nejvíce 
proslavilo abstraktní intermezzo let 1913–1914, 
jež pro něj paradoxně zůstávalo spíše soukromou 
záležitostí. Před touto krátkou fází i po ní se věno-
val realisticky orientované tvorbě, a to zejména 
v dobově aktuálním neoklasicismu či sociálně 
laděné poloze.

Obraz „U pramene“ je Bílkovou krásnou, nadmíru 
typickou prací provedenou ve vyzrálém neoklasi-
cistním stylu. Tato forma realistického výtvarného 
projevu bytostně vyhovovala autorově požadavku 
pevného řádu a výrazové klasičnosti manifesto-
vané zejména tradičními tématy jako ženský akt 
v různých kompozičních konfiguracích, motiv toa-
lety či koupání.

Nabízený obraz dokládá, že malíř přesto dlouho 
těžil ze své zkušenosti nezobrazivé tvorby: tělesné 
formy čtyř ztvárněných dívek, které se osvěžují 
u životodárného pramene, jsou výtvarně abstra-
hované, brilantně souznějící s laděním celé kom-
pozice do atmosféry idylického bezčasí. Podobně 
nepopisný je i krajinný rámec, do něhož jsou figu-
ry zasazeny: jednotlivé krajinné plány jako by se 
proměňovaly v plošná pole vytvářející dohromady 
barevné spektrum neobyčejné poetiky.
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Posuzované dílo „Milenci“ je autentickou, kubi-
sticky stylizovanou, velmi půvabnou kresebnou 
prací Václava Špály, veličiny evropského významu, 
přední osobnosti zakladatelské generace našeho 
moderního umění. Špála byl typem umělce, který 
je v Čechách poměrně vzácný: spoléhal se nejvíce 
na své smysly a intuici. Specifická byla i jeho účast 
na programu rané avantgardy. Špála byl členem 
kubisticky orientované Skupiny výtvarných uměl-
ců – i když pouze jeden rok (1911–1912), do svého 
odchodu s Josefem Čapkem a dalšími, kvůli 
názorovým neshodám především s Emilem Fillou 
a Vincencem Benešem, kteří zastávali ortodoxní 
pojetí kubismu. Špála nikdy tak bytostně k paříž-
skému kubismu nepřilnul. Přesto si nelze český 
kubismus bez Špály ani Špálu bez kubismu před-
stavit. Od počátku ve svých dílech směřoval k sen-
zualitě a vyjádření stavů pohody a štěstí. Ke kubi-
smu se jeho tvorba začala přibližovat v roce 1912, 
kdy velké formy začal tříštit do širokých, diagonál-
ně kladených ploch štětce. Novým způsobem ryt-
mizace tvaru a barvy byl zaujat natolik, že v letech 
1914–1915 dospěl až na samou hranici abstrakce.

Posuzované dílo „Milenci“ je krásným příkladem 
propojení Špálovy optimistické, nefilozofující 
malířské senzuality s kubismem. Přitom právě 
v kresbách snad nejlépe zaznívá umělcův základ-
ní nástroj kubistické metamorfózy: bylo to prudké 
výtvarné gesto, suverénní tah štětcem, především 
ve formě jakéhosi osekávání a šrafování tvaru. 
Postavy milenců tu jsou proměněny analogicky 
jako některé černošské plastiky do ostrých forem.

105
PROCHÁZKA ANTONÍN (1882–1945)

Hojnost (Strom života) – studie
30. léta 20. stol.
lavírovaná malba štětcem, kresba tuší, karton
40 × 51 cm
sign. LD monogram AP

18 000 Kč

104
ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)

Milenci
1916
akvarel, karton
29 × 20,5 cm
sign. LD monogram VŠ 16
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

55 000 Kč
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106
PROCHÁZKA ANTONÍN (1882–1945)

Hóry – Čtvero ročních období (Studie 
k monumentální realizaci 'Prométheus 
přinášející lidstvu oheň’)
1938
kvaš, papír
79 × 108 cm
sign. PD monogram AP

180 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

REPRODUKOVÁNO
Jindřich Chatrný – Radana Červená (eds.), 
Brněnský Prométheus. Brno 2013

PROVENIENCE
ze sbírky prof. MUDr. Otakara Teyschla

Posuzované dílo „Hóry – Čtvero ročních období“ 
je sběratelsky vzácnou prací, jež se bezprostřed-
ně váže k malířsky, ikonograficky a v neposlední 
řadě i formátově unikátní realizaci „Prométheus 
přinášející lidstvu oheň“ (750 × 1400 cm), kte-
rou Antonín Procházka vytvořil roku 1938 pro 
čelní stěnu auditoria maxima právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sloužící jako slav-
nostní aula celé univerzity. Vzhledem k provenien-
ci díla ze sbírky MUDr. Otakara Teyschla je důleži-

té uvést, že to byl právě on, tehdejší děkan lékař-
ské fakulty, který celou myšlenku realizace tohoto 
„opusu“ inicioval a především dovedl ke zdárnému 
konci.

„Prométheus přinášející lidstvu oheň“ 
je Procházkovým životním dílem, o němž bylo 
po zásluze napsáno, že je svou „uměleckou hod-
notou (…) z rodu nejvyššího vypětí tvůrčí síly čes-
kého malířství“ (J. B. Svrček).
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107
PROCHÁZKOVÁ LINKA (1884–1960)

Kytice
olej, plátno
47 × 37,5
sign. PD Lin. Procházková

35 000 Kč

108
BENEŠ VINCENC (1883–1979)

Košíček ovoce
kolem 1949
olej, plátno
33 × 46 cm
sign. PD V. Beneš, na rubu na blindrámu 
V. Beneš
na rubu na blindrámu název díla autorem

55 000 Kč
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109
KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)

Rybáři
1936
olej, plátno na lepence
28 × 46 cm
sign. LN P. Kotík
na rubu autorský štítek s popisem díla
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

55 000 Kč

Posuzovaný obraz „Rybáři“ je autentickým dílem 
bravurní malířské zkratky Pravoslava Kotíka, 
předního moderního figuralisty, autora, který 
se z neutuchající dychtivosti po nových výtvar-
ných formách stal „živelným hledačem“ a přede-
vším „šťastným nálezcem“ osobitých prostředků, 
jež mu sloužily k zachycení vlastních životních 
zkušeností a zážitků. Ve své mnohovrstevnaté 
tvorbě si nekladl zábrany, neomezoval se a dych-

tivě zachycoval vše, co ho upoutávalo a provo-
kovalo k výtvarnému sdělení. Jak bylo napsáno, 
autorova malba odráží „třpyt každodennosti v jeho 
nejrůznějších fazetách“ (M. Pánková). Byl senzi-
tivním komentátorem doby a situací, zobrazoval 
mezilidské vztahy a vazby. „Zbavoval své dílo tzv. 
krásy, líbivosti a přitažlivosti pro povrchní oko – 
tak provokativně, že (…) stvořil styl. (…) Šel cestou 
všednosti (…), trochu škodolibě: to jsi ty, člověče“ 
(České slovo, 1944).

V obraze „Rybáři“ uhranula Pravoslava Kotíka 
atmosféra čilého lidského hemžení v jižním přísta-
vu. Výtvarný rukopis odpovídá suverénní malbě 
„alla prima“ – je náznakový, navozuje pocit svě-
žesti, lehkosti a uvolněné prázdninové atmosféry. 
Má charakter vizuální „nápovědi“ pro oko diváka. 
Barva a linie tu vystupují téměř jako dva na sobě 
nezávislé prvky; barva hraje prim a linie jen místy 
akcentuje abstrahované figurální a předmětné 
tvary. Jde o krásnou fauvisticko-expresivní připo-
mínku mediteránního prostředí.
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110
KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)

Dvě dívky
1942
olej, dřevěná deska
23 × 18 cm
sign. UD P. Kotík 42

35 000 Kč

111
KAFKA ČESTMÍR (1922–1988)

Pocta Picassovi
1944
olej, lepenka
46,5 × 62,5 cm
sign. PD Kafka 44

25 000 Kč
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112
SYCHRA VLADIMÍR (1903–1963)

Květinový skleník
1950
olej, plátno
50,5 × 60,5 cm
sign. PU V. Sychra 50

28 000 Kč

113
WIESNER RICHARD (1900–1972)

Na řece (Labe u Litoměřic)
1958
olej, plátno
81 × 100
sign. LN R. Wiesner 58
na rubu na rámu nečitelný štítek s popisem díla
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

45 000 Kč
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114
JANOUŠEK FRANTIŠEK (1890–1943)

Bez názvu (Figura)
1936
kresba tuší, papír
59,5 × 43 cm
sign. PD Janoušek 19/6 36
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

55 000 Kč

sám, přestože jeho umělecký vývoj s ním probíhal 
paralelně. Svůj nejvlastnější výraz našel v umění, 
v němž se skutečnost mění v přelud a přelud 
ve skutečnost – v surrealismu.

Již na počátku třicátých let se manifestovala jeho 
orientace na surrealismus, a proto byl také vyzván 
k účasti na význačné výstavě Poesie 32, uspořá-
dané Spolkem výtvarných umělců Mánes (1932), 
na níž byli zastoupeni i přední zahraniční umělci 
(H. Arp, S. Dalí, G. Chirico, J. Miró, Y. Tanguy ad.). 
Protože však nepatřil k okruhu autorů kolem teo-
retika Karla Teigeho, nebyl při zakládání Skupiny 
surrealistů v ČSR jejími organizátory osloven. 
Jeho osobitá verze surrealismu, rozvíjená na indi-
viduální bázi, byla blízká především umělcům 
tehdejší nejmladší generace. Navázal na ni např. 
Mikuláš Medek, ale fascinovala i autory sdružené 
později ve Skupině 42.

Posuzovaná kresba „Bez názvu (Figura)“ 
by se dala charakterizovat slovy Jindřicha 
Chalupeckého, že se jedná o „básnický monument 
té iracionální existence člověka, jejíž význam-
nost chtěl nadrealismus [surrealismus] jednou 
provždy dokázat“. Představuje ukázkový příklad 
Janouškova „dramatického období“ (1935–1936), 
kdy v hlubinách jeho podvědomí vyvstala vize 
tajemného univerza jako reakce na prožívanou 
skutečnost, jako zrcadlo nejniternějších prožitků 
a obav. Umělec pojímá svět jako organický a živý 
tvar, který podstupuje symbolické transformace. 
Vytváří nový svět forem a hmot, které rostou, 
napadají a páří se, rozpadají a přerozují se jako 
v „umělém vivariu“.

V posuzovaném díle ztvárnil kresebně mistrně, 
doslova stenograficky, hrozivě fascinující fantaskní 
organismus, jež má nesporný antropomorfní cha-
rakter. Jeho konstrukce je zevnitř napadána neza-
držitelnou aktivitou bujících novotvarů. V tomto 
období, pod mocným náporem tvůrčí energie, 
přestává najednou Janouškovi zdlouhavější pro-
ces olejomalby stačit – pouští se proto do kreseb, 
nezvykle rozměrných, jež pro něj měly platnost 
obrazů. Stenografické doteky pera tu navíc před-
znamenávají malířský rukopis pláten z dalšího roku. 

Posuzovaný obraz „Bez názvu (Figura)“ je auten-
tickým, kresebně bravurním, surreálně fantomatic-
kým dílem Františka Janouška, výrazného solitéra 
české avantgardy, rokem narození příslušejícího 
ke generaci Osmy a Skupiny výtvarných umělců, 
který se na kulturní scéně prosadil až od polovi-
ny třicátých let. Bylo to dáno tím, že se nejprve 
věnoval profesi učitele, aby následně v první svě-
tové válce narukoval, a teprve po jejím skončení 
studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. 
Když vstoupil do SVU Mánes a začal vystavovat, 
bylo mu čtyřiatřicet let. To způsobilo, že uprostřed 
tehdejšího mladého Mánesa zůstával od počátku 
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115
TICHÝ FRANTIŠEK (1896–1961)

Ilustrace k Lermontově eposu 
Démon IV
1939
lept
27,5 × 22 cm
sign. PD František Tichý 39, monogram T v tisku

14 000 Kč

116
ZYKMUND VÁCLAV (1914–1984)

Slepý Oidipus
1945
kombinovaná technika, karton
54 × 36 cm
sign. PD V. Zykmund, 45
PD dedikace autorem

26 000 Kč

117
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)

Figura
1937
kombinovaná technika, kvaš, tuš, karton
26 × 20,5 cm
sign. PD Fr. Hudeček 37

55 000 Kč
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118
JANEČEK OTA (1919–1996)

Žlutý slavík
1985
olej, plátno
45 × 30 cm
sign. LD Ota Janeček 85, na rubu 
Ota Janeček 85
na rubu název díla autorem

60 000 Kč

119
JANEČEK OTA (1919–1996)

Bílá hora – Středohoří
1978
olej, lepenka
34 × 39 cm
sign. LD Ota Janeček 1978
LD autorem Středohoří, na rubu 
štítek s číslem soupisu 1429, štítek 
výstavy s popisem díla

70 000 Kč

VYSTAVENO
Ota Janeček – Cardiff, Národní 
Galerie v Praze, kat. č. 52
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120
BENEŠ VLASTIMIL (1919–1981)

Stromořadí
kombinovaná technika, karton, lepenka
30 × 43,5 cm
sign. PD V. Beneš

28 000 Kč

121
FREMUND RICHARD (1928–1969)

Krajina
1951
olej, plátno
49 × 55 cm
sign. PN Fremund 51, na rubu Fremund 51

85 000 Kč
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122
ANDERLE JIŘÍ (1936)

La Petite Loge z cyklu Baletní scény
1985
lept, varianta s kresbou 1/1
48,5 × 33,5 cm
sign. PD Jiří Anderle
dole popis díla autorem

30 000 Kč

123
MALICH KAREL (1924–2019)

Cesta
1956
tempera, kvaš, papír
35 × 48,5 cm
sign. PD Malich 1956

80 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
Karel Srp – Karel Malich, Galerie Sklenář, 2013, str. 27
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124
JÍRA JOSEF (1929–2005)

Bratříček Augustín od sv. Jakuba
1983–1985
kombinovaná technika, kvaš, koláž, karton
51,5 × 41,5 cm
sign. PD J. Jíra 83, na rubu J. Jíra 85
PD název díla autorem

48 000 Kč

125
JÍRA JOSEF (1929–2005)

IPARI
kombinovaná technika, olej, plech, hřeby, dřevěná 
deska
30 × 15 cm
sign. nezjištěna

55 000 Kč

126
JÍRA JOSEF (1929–2005)

Podzim
1985
olej, plátno
60 × 70 cm
sign. PD J. Jíra 85, na rubu J. Jíra 85
na rubu popis díla autorem

65 000 Kč
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130
NOWAK WILLI (1886–1977)

Koupání
olej, dřevěná deska
50 × 34 cm
sign. PD Vilém Nowak
na rubu autorský štítek 
s popisem díla a razítko ČFVU

19 000 Kč

127
KOMÁREK VLADIMÍR 
(1928–2002)

Housle a tulipány
1979
olej, plátno
50 × 40,5
sign. LD V. Komárek 79, 
na rubu na blindrámu 
Vladimír Komárek
na rubu část názvu díla 
autorem

28 000 Kč

128
ZOUBEK OLBRAM 
(1926–2017)

Vzpomínání
kovová plastika, zlaceno
v. 54,5 cm
sign. zezadu na plintě 
O. Zoubek
přiložený certifikát pravosti 
Dr. Polany Bregantové

40 000 Kč

129
KOMÁREK VLADIMÍR 
(1928–2002)

Poháry na stole
kombinovaná technika, olej, 
plátno
35 × 55 cm
sign. UD V. Komárek

15 000 Kč
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131
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)

Skupina chlapců
akvarel, tuš, karton
23,5 × 15,5 cm
sign. LD K. Lhoták

55 000 Kč

132
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)

Automobil
1967
akvarel, tuš
13,5 × 22 cm
sign. PD Kamil Lhoták 1967

29 000 Kč

133
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)

Na kolotoči …
1950
kresba tuší, karton
14 × 19 cm
sign. LD Kamil Lhoták 50

16 000 Kč

134
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)

Na motocyklu Praha – Slaný …
1957
kresba tuší, karton
14,5 × 20 cm
sign. PD Kamil Lhoták 57.

16 000 Kč
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135
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)

Bez názvu
1998
proláž
41 × 32 cm
sign. na rubu Jiří Kolář 98

10 000 Kč

136
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)

Zpívající obdélník
1991
koláž, dřevěná deska
40 × 30 cm
sign. na rubu 2× Jiří Kolář 91
na rubu název díla autorem

40 000 Kč

137
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)

Poseidon
koláž
40 × 31,5 cm
sign. PD monogram JK 93, na rubu Jiří Kolář
na rubu autorem P. F. 94 a sign. Běla Kolářová, štítek galerie 
Sammlung K. H. Stockheim s popisem díla

22 000 Kč

Významná osobnost uměleckého poválečného světa. Básník, 
překladatel, výtvarník a mecenáš, Jiří Kolář. 

Na poli uměleckém působil až do začátku šedesátých let pře-
devším jako literát. V roce 1952 byl kvůli přátelství s předsta-
viteli české avantgardy a také kvůli ztvárnění komunistického 
režimu ve sbírce „Prométheova játra“ zadržen a po devítiměsíční 
vazbě byl odsouzen k jednomu roku vězení. V této době vzni-
kaly Kolářovy první výtvarné interpretace básnických textů. 
Ve výtvarném zpracování nalezl to, co mu poezie dát nemohla. 
Jazyk totiž chápal jako omezený způsob vyjádření, který lze 
dále doplnit o výtvarnou tvorbu. Začal tak experimentovat 
s různými metodami koláží, které se staly jeho hlavní doménou. 
Na uměleckém poli zanechal množství rozmanitých výtvar-
ných technik – od roláže, proláže po muchláž či antikoláž, ad. 
Při jejich tvorbě vycházel především z dadaistických představ 
a principů a z konstruktivní tvorby moderního umění 20. století.
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141
NEMES ENDRE (1909–1985)

Ze vzduchu
1958
olej, plátno
60 × 73 cm
sign. LD Endre Nemes 58

260 000 Kč

138
VOŽNIAK JAROSLAV (1933–2005)

Deska se zlatem
1987–1988
objekt, asambláž, koláž, dřevěná deska
40,5 × 53 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 1987-8

40 000 Kč

VYSTAVENO
Česká koláž, Národní Galerie v Praze, Palác 
Kinských, 1997

140
VOŽNIAK JAROSLAV (1933–2005)

Asambláž I
1995
objekt, asambláž, barva, deska
75 × 84 × 12 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 1995

30 000 Kč

139
VALTER KAREL (1909–2006)

Květen
1972
olej, překližka
67 × 61 cm
sign. LD Valter K 72, na rubu Valter K / 1972
na rubu popis díla autorem

28 000 Kč
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142
ISTLER JOSEF (1919–2000)

Hlava II
kombinovaná technika, olej, karton
61,5 × 45,5 cm
sign. PD Istler

35 000 Kč

143
OVČÁČEK EDUARD (1933)

Bez názvu
1976
bronzová plastika
48,5 cm
sign. zezadu E. Ovčáček, monogram EO 76

15 000 Kč

144
ISTLER JOSEF (1919–2000)

Hlava I
kombinovaná technika, olej, karton
62 × 45,5 cm
sign. PD Istler

35 000 Kč
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145
NAČERADSKÝ JIŘÍ 
(1939–2014)

Bez názvu
1971
olej, plátno
51 × 40 cm
sign. na rubu Načeradský 71

35 000 Kč

PROVENIENCE
zakoupeno z galerie Aspekt

146
KUNC MILAN (1944)

Tao
1995
plastika, glazovaná keramika
v. 56,5 cm
sign. LD M. Kunc

80 000 Kč

147
NAČERADSKÝ JIŘÍ 
(1939–2014)

Dvě nymfičky
1979
akryl, plátno
54,5 × 65 cm
sign. PD Načeradský 79, 
na rubu Načeradský / 79
na rubu malba akrylem, 
na blindrámu popis díla 
autorem

35 000 Kč

zadní strana díla
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148
RITTSTEIN MICHAEL (1949)

Noční žehlení
1999
kombinovaná technika, akvarel, pastel, karton
72 × 51 cm
sign. PD M. Rittstein 99

30 000 Kč

150
OUHEL IVAN (1945–2021)

Světlo
1988–1989
olej, plátno
60 × 60 cm
sign. PD I. Ouhel 88, na rubu na blindrámu 
Ivan Ouhel /1989
na rubu na blindrámu název díla autorem

55 000 Kč

149
SOPKO JIŘÍ (1942)

Domky
2005–2007
olej, plátno
70 × 60 cm
sign. na rubu Sopko 2005-7
na rubu název díla autorem

110 000 Kč
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152
BOUDNÍK VLADIMÍR (1924–1968)

Zátiší
1959
strukturální grafika 8/10
36 × 26 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1959

42 000 Kč

VYSTAVENO
Galerie Moderna, 2020

151
NĚMEC RUDOLF (1936–2015)

Dekalk
1975
olej, dekalk, plátno
60,5 × 37 cm
sign. na rubu Rudolf Němec 1975
na rubu autorem Dekalk

65 000 Kč

153
VESELÝ ALEŠ (1935–2015)

Mezi dvěma balvany I.
1989
tuš, tužka, hlína, akryl, karton
31 × 42 cm
sign. LD Aleš Veselý

25 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
katalog výstavy Aleš Veselý, Point of Limit, Míčovna, 
Královská zahrada pražského hradu, 1992, str. 43
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154
BOUDNÍK VLADIMÍR 
(1924–1968)

Variace na Rorschachův test
1962
symetrická grafika, monotyp, olej
17 × 18,5 cm
sign. UD V. Boudník 1962

49 000 Kč

VYSTAVENO
Galerie Moderna, 2020

155
DLOUHÝ BEDŘICH (1932)

Testování kresby
2007
kombinovaná technika, koláž, kresba, 
papír, karton
66 × 96 cm
sign. PD Dlouhý 2007

50 000 Kč
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156
GRYGAR MILAN (1926)

Bez názvu
1976
kresba perem, barevné tuše, karton
87 × 62,5 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1976

180 000 Kč

157
MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)

Rombergovy křivky
1990
hliník, karton
70 × 50 cm
sign. na rubu Vl. Mirvald 1990
na rubu popis díla autorem

90 000 Kč

Vladislav Mirvald, zásadní osobnost českého 
uměleckého světa druhé poloviny 20. století, 
prošel za svou tvůrčí cestu etapou surrealis-
tickou, kubistickou, impresionistickou i realis-
tickou. Po této zkušenosti se od šedesátých 
let – v době, kdy se v českém prostředí rozví-
jely možnosti informelu – začal propracovávat 
k cestě nové citlivosti, která přinášela nové 
koncepce výtvarného díla, nesoustředěné 
na prezentaci autorského subjektu, ale naopak 
na jeho omezení ve prospěch jiných fenomé-
nů. Vztah řádu a náhody se stal – v českém 
umění asi poprvé – tématem díla.

Od roku 1963 se autor ve svém díle zaměřil 
na geometrii. V návaznosti na to pak v letech 
1966–1967 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 samostatnému 
cyklu „Rombergových křivek“, do něhož náleží 
i zde nabízená práce. 
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159
KUBÍČEK JAN (1927–2013)

Rozdělené kruhy a čtverec I
1988–1992
tempera, papír
36 × 19 cm (výřez)
sign. UD Jan Kubíček 1988-92

70 000 Kč

160
KUBÍČEK JAN (1927–2013)

Rozdělené kruhy a čtverec II
1988–1992
tempera, papír
36 × 19 cm (výřez)
sign. UD Jan Kubíček 1988-92

70 000 Kč

158
KOLÍBAL STANISLAV (1926)

Bez názvu
1994
akvarel, tužka, papír
53 × 58 cm (výřez)
sign. UD Kolíbal 1994
LD dedikace autorem

120 000 Kč
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161
KUNC MILAN (1944)

Ucho
1985
olej, plátno
120 × 90 cm
sign. LU M Kunc 1985

140 000 Kč

Milan Kunc je zásadní osobností nejen v rámci 
české, domácí výtvarné scény, ale i v měřítku 
světovém. Jeho důležitost leží v návratu k tabu-
izovanému figurativnímu obrazu, který měl 
v sedmdesátých letech minulého století dosti 
neatraktivní nádech. Klasická malba byla tehdy 
považována za cela překonaný a neatraktivní 
výtvarný projev. 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 
proto Kunc založil, v doprovodu svých dvou spo-
lužáků Petera Angermanna a Jana Knapa, sku-
pinu Normal, která utvářela ráz postmoderního 
malířství.

Proti vážnosti všech, kteří v umění viděli nástroj 
revoluční proměny světa, postavili humor, do cen-
tra se namísto dobového konceptuálního diktátu 
dostala tradiční obrazovost. Pro skupinu, a pře-
devším pro samotného Kunce, byla zásadní (pod-
statná) harmonie panující mezi uměleckým pro-
vedením a intelektem, jež obhájila jejich náměty 
koketující s kýčem a banalitou. Právě kýč se stal 
v Kuncově tvorbě důležitým prvkem, dalo by se 
říct tématem samotným. Pomocí kýče rozvíjel 
Kunc otázky psychologického, společenského 
nebo kulturně-historického rázu.
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162
SKÁLA FRANTIŠEK (1956)

Zátiší
1992
objekt, asambláž, kombinovaná technika, dřevo
70 × 50 × 30 cm
sign. nezjištěna

90 000 Kč

František Skála vystudoval řezbářství na Střední 
uměleckoprůmyslové škole v Praze (1971–1975) 
a filmovou a televizní grafiku na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze ( 1976–1982). 
Je zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví 
(1987–1991) a členem tajné organizace B.K.S. 
(od r. 1974, bude konec světa, pozn.). Jeho širo-

ký tvůrčí záběr přesahuje hranice výtvarného 
umění, hraje a zpívá v Malém tanečním orches-
tru Universal Praha a ve skupině Finský Barok. 
Je členem divadla Sklep a vokálně-tanečního 
tria Tros Sketos. Podílel se na filmových, divadel-
ních a architektonických realizacích (mj. interiery 
Paláce Akropolis). Ilustroval přes dvacet knih 
z nichž mnohé získaly prestižní ocenění (Cena MK 
za nejkrásnější knihu roku 1984 a 1989; Certificate 
of Honour Illustrations IBBY 1989, 2002, 2010; 
Zlaté jablko BIB 2009). Zúčastnil se více než 
140 kolektivních a 50 samostatných výstav doma 
i v zahraničí. V roce 1991 získal Cenu Jindřicha 
Chalupeckého a Cenu Arte Giovani di Europa. 
O dva roky později reprezentoval Českou repub-
liku na 45. bienále v Benátkách. Roku 2010 
byl vyznamenán za přínos ve výtvarném umění 
Cenou Ministerstva kultury.
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163
KUČEROVÁ ALENA (1935)

Bez názvu
1970
vícebarevný soutisk z perforovaného plechu, 
autorský tisk 4/10
54 × 77 cm
sign. PD Alena Kučerová 1970

29 000 Kč

PROVENIENCE
zakoupeno z ateliéru autorky díla

164
PASTRŇÁK PETR (1962)

Smaragdové moře
2011
akryl, plátno
95 × 144,5 cm
sign. na rubu Pastrňák 2011
na rubu název díla autorem 

90 000 Kč

REPRODUKOVÁNO
monografie Martina Dostál – Petr Pastrňák 
1994–2014, GVUO a Kant, 2014, str. 177, č. 238 – 
chybný název Vlny na moři

165
KUČEROVÁ ALENA (1935)

Čtyři figury
vícebarevný soutisk z perforovaného plechu, 
autorský tisk
78 × 54 cm
sign. PD Alena Kučerová 1965

39 000 Kč

PROVENIENCE
zakoupeno z ateliéru autorky díla

REPRODUKOVÁNO
monografie Alena Kučerová, Galerie Pecka 2006, 
č. 76, str. 95
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166
MALICH KAREL (1924–2019)

Vesmír ve mně
1980–1981
kombinovaná technika, olej, pastel, ruční papír
29 × 42 cm
sign. na rubu K. Malich 1980-81
na rubu název díla autorem

140 000 Kč

VYSTAVENO
Ludwig Museum Koblenz, Karel, Malich – Cosmic, 30. 3. 2014 – 15. 6. 2014

167
PETRBOK JIŘÍ (1962)

Červená Karkulka VII
2008
akryl, plátno
230,5 × 29 cm
sign. LD Petrbok 2008

130 000 Kč

VYSTAVENO
Jiří Petrbok Forever, Tesco Gallery 11. 9. – 15. 10. 2015

REPRODUKOVÁNO
Hell3, str. 74
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168
KOUDELOVÁ ŠÁRKA (1987)

Medúza
2019
kombinovaná technika, olej, deska, letáky
103 × 73 cm
sign. nezjištěna
instalace s letáky

90 000 Kč
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169
KORPACZEWSKI IGOR (1959)

Karen West – Přízrak nedělního rána (Belle star, královna banditů)
2001
akryl, plátno
170 × 100 cm
sign. na rubu Igor Korpaczewski 2001
na rubu na blindrámu popis díla autorem

80 000 Kč





Šest luxusních apartmánů – Princezna, Rusálka,
Svatý Nepomuk, Svatý Petr, Patricie, Krakonoš.

Nemovitost se nachází v nadmořské výšce 810. metrů, 4 minuty (300 metrů) pěší chůze 
od centra Špindlerova Mlýna.

Zrekonstruovaná nemovitost s luxusními šesti apartmány (každý má svou předsíň, kuchyň/
kuchyňský kout, koupelnu), společenskými místnostmi, třemi salony (s krbem) a dvěma jídelnami. 
Celková obytná plocha je: 1 300 m2. Plocha pozemku je 5 000 m2.

� K centrálnímu salonu s otevřeným krbem patří také hudební místnost, veranda.
� Z dvou teras (také vybavené krbem a sezením) výhled do romantické zahrady se zahradním 

domkem.
� K vile patří také samostatný apartmánový domek s vlastním vchodem a verandou.
� Dostatek parkovacích míst: 7 + 2✗ garážové stání, ale i další možnosti.
� V přízemí wellness zóna, bazén (9,40 m2 ✗ 3,80 m2) s protiproudem, finská sauna, parní 

koupel, masážní sprcha, whirlpool, bar, šatna a místnost vybavena masážním stolem.

Každý apartmán je vybaven sociálním zařízením, telefonem a TV se satelitním příjmem.

Pro bližší informace prosím kontaktujete: Jiří Rybář, tel.: 603 424 913

VILLA RUSALKA is situated in Špindlerův Mlýn, one of the most visitedholiday centers of Krkonoše 
mountains, 800 m above sea level. Rusalka is to be found near the towen center 5. minutes walk from 
a coach station in Bedřichov area.

Villa is divided 6. separated appartments of different sizes and equipment.
Each of them has a bathroom, telephone and TV with satellite.
Thera is also a small catering kitchen.
On the ground floor is wellness area, swimming pool with coutercurrent (9,4 m ✗ 3,8 m), Finnish sauna, 
steam bath, massage shower, whirpool, bar, cloakroom and room with massage  table. 

A lounge with a fireplace, 2 terraces and dining room to be used.

For more information, please contact: David Kuchař, tel.: 604 222 230

VILLA  RUSÁLKA
– Špindlerův Mlýn –

Privátní prodej nemovitosti ve Špindlerově Mlýně
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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 požado-
vána. 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, občan-
ský 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 pro-
hlídku 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 při-
počítává 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 zaplace-

ním 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 vydra-
žitel 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 vydra-
žené 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 účast-
níka 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 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.

2 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.

3 Auction House customers and other persons approved by the Auction House may only take part in auctions.

4 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.

5 Auctions are announced by the Auction House upon its discretion, in a usual manner, e.g. in the auction catalogue, mass media, etc.

6 These Auction Rules shall be binding upon all persons concerned and persons undertake to observe them by taking part in the auc-
tion.

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, regula-
tions 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 deliv-
ered 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 deal-
ing 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 The Successful Bidder shall be obliged to take over the paid item obtained through the auction within twenty-two business days fol-

lowing 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.

2 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.

3 Complaints received at things in the auction shall be governed by rules of the Czech Republic. The Catalogue only includes their visu-
al 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.

4 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.

5 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 confirma-
tion of acquiring the item for the Successful Bidder.

6 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 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.

GALERIE JEDLOVÁ

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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Procházejte katalog online 
a vkládejte limity.3

1 Zaregistrujte se na www.livebid.cz. 2 Vaše účast na aukci bude schválena.

4
Zúčastněte se aukce z počítače, 
telefonu nebo tabletu.   

DRAŽTE S NÁMI.
ONLINE.

NEMŮŽETE 
SE ZÚČASTNIT 

AUKCE NA SÁLE? 

http://acb.livebid.cz

Průběh aukce bude 
v reálném čase přenášen 
do vašeho zařízení. 

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



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 13. 6. 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

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

___ ___________________ ___________________________ __________  _______________________________________

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

Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak DPH, tak autorský poplatek. Po dohodě s 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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Topičův salon
Národní 9, 110 00 Praha 1

+420 224 232 500
+420 542 214 789

praha@acb.cz
brno@acb.cz

www.acb.cz


