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VýsTAVA drAžeNých předměTů
Předměty nabízené do aukce a uvedené v tomto katalogu budou vystavovány 
v prostorách galerie 1. Art consulting Brno – Praha.

exhibiTiON Of wOrKs Of ArT
things offered for sale and presented in this auction catalogue will  
be exhibited in gallery of the 1. Art consulting Brno – Praha company.

Praha 1, topičův salon, Národní třída 9
12. 2. – 22. 2. 2015  (10.00 – 18.00 hod. denně, včetně víkendů i svátků)

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

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

registrace účastníků aukce 22. 2. 2014, začíná od 12:30 hod.

AUKce / AUcTiON
Proběhne v neděli 22. 2. 2015 ve 13.30 hod., topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9.

Will take place on February 22, 2015 at 1.30 p.m. in the topičův salon, Praha 1, 
Národní třída 9.

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

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

www.acb.cz

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

 � parkoviště na Žofíně – slovanský ostrov  
(1 hod/50 kč)

 � ulice Zborovská a Janáčkovo nábřeží s přilehlými ulicemi  
(zdarma bez omezení)

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



prOGrAm AUKce

1. exkluzivní výběr výtvarného umění pol. 1. – 54.
 excellent works

2. klasické & moderní umění pol. 55. – 176.
 classical & modern art

3. mucha Alfons – malířský blok pol. 177.
 mucha Alfons – Painter block
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Aukční řád
1.  tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. Art coNsultiNg 

BrNo cZ, s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních 
zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné 
pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 1. ArT 
cONsULTiNG brNO cZ, s.r.o., se sídlem lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČo 60715 553, která provádí dražbu 
na žádost vlastníků dražených předmětů: 22. 2. 2015 ve 13.30 hodin, praha, Topičův salon, Nár. třída 9. tento 
aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho 
dodržovat. celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. Art 
coNsultiNg BrNo cZ, s.r.o. v topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.

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

 Za příhozy se přitom považuje:

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

 o pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

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

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

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

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

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

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

of auction by the salesroom 1.Art consulting Brno cZ, s.r.o. Auctions organised according to these 
auction regulations are organised according to international customs v relating art trade and are in 
compliance with the percepts of law of czech republic. Auctions are accessible only to the clients 
of the salesroom and with the permission of the salesroom also to other persons. By the salesroom 
the company 1. ArT cONsULTiNG brNO cZ, s. r.o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČo 60715 553 is to 
be understood. the company 1. Art consulting Brno cZ, spol. s r. o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, 
identification number (iČo): 60715553 organises, on request of owners of things offered for public 
sale, an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. praha on february 22, 2015 at 
1.30 p. m. these auction regulations are compulsory for all the persons participating in the auction, 
and by participating the persons are committing to upholding them. the complete set of auction 
regulations is available at the exhibition of the offered artworks in the office of the company 1. Art 
coNsultiNg BrNo in topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.

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

 individual bids are as follows:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aukce topičův salon Praha
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1.

bijlert Jan van (1597–1671) (dílna nebo následovník)

Madona s dítětem a dívkou
olej, dřevěná deska
109,5 × 82 cm
neznačeno

přiložena restaurátorská zpráva akad. mal. radomil klouza

dílna, nebo pozdější práce neznámého mistra

původní práce Jana van Bijlerta je umístěno v Brukenthal museu (sibiu, rumunsko)

odhadní cena: 500 000 – 600 000 kč vyvolávací cena: 380 000 Kč

misTrOVsKá práce 
cArAVAGGiOVsKéhO 

TypU



15



16

2.

schikaneder Jakub (1855–1924)

Noční nábřeží
1896
olej, plátno
50 × 73 cm
sign. Pd Js 96

odborná expertiza:  
prof. Phdr. tomáš vlček, csc.

odhadní cena: 4 000 000 – 5 000 000 kč 
vyvolávací cena: 2 800 000 Kč

Předložený obraz představuje jedno 
z vrcholných schikanederových děl. 
datace obrazu odpovídá výrazným pro-
měnám schikanederova díla v devade-
sátých letech. Na jedné straně dílo nově 
zhodnocuje námět, kterým se schikaneder 
zabýval již v osmdesátých letech, jak 
dokládají jeho obrazy z té doby: smutná 
cesta, 1883, a Pohřeb dítěte, z roku 1884.

v návaznosti na náměty z osmdesátých 
let sledovaný obraz z roku 1893 rozvíjí moti-
vy psychického zaměření malby na téma 
světla jako prostředku metafyzického výra-
zu krajinného motivu, jak dokládá srovnání 
s obrazem kontemplace z roku 1893.

o pravosti díla není pochyb, potvrzuje ji 
také signatura v základní vrstvě malby, 
charakter signatury odpovídá povaze 
schikanederova značení.

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

pOeTiKA TesKNé LyriKy
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3.

chittussi Antonín (1847–1891)

Na vypuštěném rybníce
začátek 80. let 19. století
olej, plátno
26,5 × 40 cm
sign. Pd chittussi

odborná expertiza: prof. Phdr. roman Prahl, csc.

odhadní cena: 350 000 – 400 000 kč vyvolávací cena: 280 000 Kč

Posuzovaný obraz je svěže malovanou studií s uplatněním vysokého nánosu barev 
a malířsky vyspělým použitím střídavě širokými a tenkými štětci, a to s malířským rukopi-
sem charakteristickým pro chittussiho.

chittussimu tu dále odpovídají všechny prvky a různé součásti obrazu, počínaje kom-
pozicí a konče barevností. Příznačné je boční světlo (u chittussiho obvykle zapadajícího 
slunce k omezení přímého světla či pro snížení účinku rozptýleného světla), a zvláště 
charakteristické jsou: způsob znázornění vysoké oblohy se značně plasticky pojatými 
oblouky, ztvárnění vody i způsob oživení výjevu domácím ptactvem.

motivem i celkovým způsobem jeho ztvárnění se posuzovaný obraz v chittussiho tvorbě 
hlásí ke skupině maleb venkovských usedlostí a dvorků z počátku 80. let 19. století, včetně 
zblízka malovaných opuštěných staveb ztvárněných tehdy malířem hlavně v okolí Paříže 
(srov. například katalog výstavy chittussiho, Národní galerie v Praze 1996, č. k. 45).

Přestože obraz zřejmě dosud nikdy neprošel zásadním restaurováním, samotná malba je 
ve velmi dobrém stavu.

Posuzovaný obraz považuji za chittussiho autentikum.

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

prOpAGáTOr ČesKéhO 
KrAJiNářsTVÍ 19. sTOLeTÍ
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4.

brožík Václav (1851–1901)

Portrét dívky
olej, plátno
41 × 31 cm
sign. Pd v Brožík

pravost potvrdil: Phdr. ivo helán

odhadní cena: 100 000 – 120 000 kč vyvolávací cena: 85 000 Kč

obdařen vynikajícím talentem - perfektně ovládal kresbu, štětec i barvu – cílevědomě 
směřoval václav Brožík k závratné kariéře. Brzy získal na pařížském salónu zlatou medaili 
za „svatební poselství českého krále ladislava k francouzskému dvoru krále karla vii“ 
(dnes ve sbírkách Pražského hradu). oženil se s hermínou sedelmayerovou, dcerou 
bohatého pařížského obchodníka s obrazy. ocitl se ve vysokých společenských kruzích 
Paříže, žil mezi Prahou, kde byl od roku 1893 členem profesorského sboru Akademie, 
a Paříží, kde bydlel s rodinou na champs Élysées. v roce 1896 byl zvolen členem fran-
couzské Akademie mezi „čtyřicet nesmrtelných“, následujícího roku byl za obraz „tu, felix 
Austria, Nube!“ povýšen ve vídni císařem Františkem Josefem i. do šlechtického stavu. 
Pohřben je na hřbitově na montmartu v Paříži.

vedle historické malby se Brožík věnoval také portrétu. vytvořil řadu podobizen rodinných 
příslušníků, dětí, přátel a známých osobností. v Brožíkových podobiznách pozorujeme 
silný vliv flámské portrétní barokové malby, zejména A. van dycka. stejně jako on měl 
Brožík smysl pro nádhernou úpravu šatu a také uměl barvou věrně zobrazit hedvábné 
látky, satény, samety, kožešiny a šperky. Brožík se projevil jako mistr barvy, kompozice 
a smyslu pro historický detail.

s lehkostí a snadností pak zaznamenával život na francouzském venkově. v nespočet-
ných variantách zachycoval na plátno ranní odchody vesničanů do práce i jejich večer-
ní návraty, mladé vesnické dívky, práci na poli, ale také práci cestářů a sekáčů, stejně 
jako polední a večerní odpočinek při jídle.

Zažil slávu i uznání a zůstává nepřehlédnutelným fenoménem českého výtvarného 
umění.

misTr pOrTréTNÍ mALby
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5.

Věšín Jaroslav (1859–1915)

Kočovníci za soumraku
1897
olej, plátno
80 × 140 cm
sign. ld Jaroslav věšín - mnch - 1897

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

odhadní cena: 1 200 000 – 1 500 000 kč vyvolávací cena: 850 000 Kč

mALÍř žáNrU A KrAJiNy
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6.

mucha Alfons (1860–1939)

Dívka s modrou mašlí a věnečkem
1901
olej, plátno, rentolováno
112 × 69 cm
sign. Pd mucha 01

odborná expertiza: Phdr. karel srp

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

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

sVěTOVě prOsLULý Čech

obraz, který se nedávno objevil na newyorské aukci, pochází z muchova amerického 
pobytu, ve kterém se příležitostně živil jako portrétista. Často portrétoval místní honoraci. 
ve spojených státech se věnoval žánru, jímž se během svého pařížského pobytu příliš 
nezabýval, a tudíž se s ním musel nově vyrovnávat. o nejrůznějších okolnostech vzniku 
portrétů v chicagu nebo New Yorku se rozepsal Jiří mucha ve známé monografii o svém 
otci. mucha byl ve spojených státech okamžitě přijatý, on sám věděl, že by již chtěl ukon-
čit svůj pařížský styl, který však byl po něm vždy stále znova vyžadován, a hledal si další 
výrazové pole, jenž mu poskytl právě portrét, dodnes nejméně zpracovaná kapitola jeho 
tvorby, především z toho důvodu, že není přesný seznam všech portrétovaných osob.

v uplynulých letech se objevilo několik dosud neznámých portrétů. mucha si k portré-
tovaným osobám vždy nacházel vlastní malířské pojetí. tento portrét dívky, který byl 
v newyorském katalogu vydáván za portrét ruth Percival dowlingové (tuto informaci 
se však nepodařilo ověřit), má všechny podstatné rysy muchova malířského stylu. 
Přesně vystiženou dívku v krajkových bílých šatech, která má přes rameno přehozenou 
spadající drapérii; do bílošedého ladění obrazu zasahuje jen bledě modrá, jejíž barvu 
dostala výrazná mašle, stuha v pasu a věnec, jejž dívka drží v rukou. velmi jemné barev-
né pojetí podtrhuje osvětlení, dopadající na dívku z leva, zvýrazňující některé její rysy. 
objednavatelem portrétu měl být robert e. dowling, newyorkský realitní magnát, vlastní-
cí v New Yorku řadu hotelů a Yerkes Art gallery.

PhDr. Karel Srp
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7.

mucha Alfons (1860–1939)

Portrét dívky
1921
kvaš, pastel, karton
53,5 × 38 cm (výřez)
sign. Pd mucha 1921

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

Alfons mucha patří k jedněm z nejvýznamnějších světových umělců českého původu. 
Prošel neobyčejným uměleckým vývojem, který mu od samého počátku přinášel nové 
umělecké zkušenosti. Působil ve vídni, studoval v mnichově, „léta slávy“ prožil v Paříži, 
velký ohlas měl v New Yorku a chicagu, aby se posléze vrátil do Československa, kde se 
věnoval především rozměrným dekorativním, historickým a symbolickým malbám. Jeho 
všestranně zaměřená práce zasáhla do všech tehdy myslitelných oblastí výtvarného 
umění. styl „le mucha“ pronikl do každodenního života tak silně, že jeho účinky lze zazna-
menat ještě dnes.

mezi lety 1920–1925 vytvořil mucha svěží malířský cyklus dívčích portrétů, k nimž mu 
modelem několikrát byla i dcera Jaroslava. Některé z nich sloužily jako studie ke 
slovanské epopeji.

muchův portrétní zájem je charakterizován lehkými tahy naskicovaných dívek, schop-
ností postřehu a elegancí spojenou s lehkostí technického provedení. dokázal lichotit 
ženské tváři, ale také v ní odhalit podobu osobnosti a vystihnout povahové rysy. učinil ji 
nostalgickou vzpomínkou s prostorem pro fantazii.

esTeTiKA A VÍrA V ideALiTU 
UměLecKéhO pOsLáNÍ
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8.

engelmüller ferdinand 
(1867–1924)

Na mrtvém rameni Labe  
– Píseň rákosí
1907
olej, plátno
114 × 151 cm
sign. ld F. engelmüller

na rubu na blindrámu štítek s potvrzením 
pravosti synem d. F. engelmüllerem 
z r. 1945, razítko: vystaveno na výstavě 
galerie kroupa, Julius mařák a jeho 
žáci, 2012, č. k. 24, na rubu štítek s č. 1527 
z r. 1908

pravost potvrdil Phdr. m. Zachař

vystaveno:
 � na výstavě galerie kroupa, Julius mařák 
a jeho žáci, 2012, č. k. 24

reprodukováno:
 � v knize engelmüller z domova a cest

odhadní cena: 800 000 – 1 200 000 kč
Vyvolávací cena: 480 000 Kč
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9.

radimský Václav (1867–1946)

Slepé rameno řeky
olej, lepenka
70 × 98,5 cm
sign. ld v. radimský

na rubu razítko galerie výtvarného 
umění v karlových varech

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

odhadní cena: 500 000 – 600 000 kč 
vyvolávací cena: 450 000 Kč

NeJVýrAZNěJšÍ 
OsObNOsT 
ČesKéhO mOderNÍhO 
KrAJiNářsTVÍ
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ve Francii se snažil uspět mnohý zahraniční umělec, ale málokomu se to opravdu poved-
lo. Jednou z výjimek byl václav radimský. o jeho impresionistické obrazy byl v Paříži 
takový zájem, že si za výdělky koupil a zrekonstruoval mlýn na řece seině, který mu sloužil 
jako ateliér.

radimský vystudoval ve vídni a v mnichově a pak jako jednadvacetiletý vyrazil do 
Francie. spřátelil se s malířem Paulem cézannem a ten ho přivedl ke claudu monetovi. 
Nejslavnější z impresionistických krajinářů radimského na celý život okouzlil. Převzal 
metody jeho práce i způsob jeho vidění přírody. měl rozmalované stejné motivy a měnil 
podobu obrazu podle toho, zda krajina byla ozářená sluncem ráno, v poledne či večer 
nebo jak se proměňovala během ročních období.
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Po přesídlení z Barbizonu do giverny se u radimského mění barevnost a stává se čis-
tým impresionistou. rozkládá barevný a světelný vizuální vjem na jeho jednotlivé složky 
a části pomocí barevné stopy či tahu štětce. Zobrazovaná část přírody se skládá do 
nového celku v působivém obrazu s chvějivými oblohami zachycujícím různou intenzitu 
slunečního svitu prodírajícího se vrstvou vzduchu, nebo naopak rozvíjejícím škálu barev-
nosti zemitých a travnatých říčních břehů a čeření vodní krajiny.

v sedmadvaceti radimský zazářil na Pařížském salónu, v jednatřiceti jeho obrazy kupo-
vala tak renomovaná muzea, jako je Nová pinakotéka v mnichově. dvě krajiny si zakoupil 
tehdejší francouzský prezident raymond Poincaré.

Po skončení války se rozhodl pro návrat domů, ale i v Čechách hledal stále svoji Francii. 
Jen řeku seinu mu nyní nahradilo labe. maloval znovu a znovu vodní hladinu, zářící, 
zčeřenou, ve slunci i za bouřky.
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10.

renoir pierre-Auguste (1841–1919)

Studie ženského aktu
1915
kresba čínskou tuší, křída
48,5 × 30,9 cm / 62 × 45 cm (výřez)
sign. ld monogram r

na rubu popis autorem a etikety aukčního domu christie's

odborná expertiza: Phdr. rea michalová Ph.d.

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

provenience:
 � maxwell davidson gallery, New York
 � James kirkman, london
 � Anon. sale, christie's, london, 26 June 1990, lot 102
 � christié s, sale 9166, impressionist, 19th&20th century Works on Paper, 13 may 1999, 
New York, rockefeller Plaza

literatura:
 � A. vollard, la vie et l'oeuvre de Pierre-Auguste renoir, Paris, 1919 (str. 87)

odhadní cena: 600 000 – 900 000 kč vyvolávací cena: 350 000 Kč

ČeLNÍ předsTAViTeL 
frANcOUZsKéhO 
impresiONismU
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„studie aktů“ je vzácnou a pozoruhodnou kresbou Augusta renoira, jednoho z nejslav-
nějších světových malířů, představitele impresionismu, výtvarného směru, který zahájil 
epochu moderních uměleckých „ismů“.

v první polovině 70. let 19. století, kdy se impresionismus stával novým malířským stylem, 
důležitost kresby nakrátko ustoupila před významem barvy a světla. každý z impresionistů 
se však poměrně záhy stal vyhraněnou uměleckou osobností s individuálním výtvarným 
projevem, jehož osobitost se nejzřetelněji projevila právě v kresbě.

Posuzované dílo reflektuje renoirovu jedinečnou schopnost pronikavého pozorování 
skutečnosti a přetvoření klasické, ingresovské liniové kresby v impresionistickou. objevuje 
se zde charakteristický rys, který nacházíme i v impresionistických obrazech – jistá „neu-
končenost“ díla. současně však „studie aktů“ impresionismus překonává – kresba vznikla 
v druhé etapě renoirova díla, v níž se mu hlavním tématem stává ženské tělo jako obraz 
elementárních sil světa, zachycené v arkadickém bezčasí. Jak se sám vyjádřil: „Nahá 
žena vstane ze slané vlny nebo z lůžka, bude se jmenovat venuše nebo Nini, nelze nic 
lepšího vynalézt.“ téma aktu odpovídalo renoirovu senzualismu a jeho vrozenému 
sklonu vychutnávat smyslové požitky. Jako člověk veselý a až překvapivě bezstarostný, 
zachycoval i ve svých dílech ideál šťastného člověka. spíše než malba uchovávala si 
kresba bezprostřednost prvního dojmu, stejně jako vyjadřovala renoirův „líbezný“ styl.

Na posuzovaném díle vystupuje v nahé kráse smyslně živočišné kouzlo ženy. delikátní 
linie, vedené s obdivuhodnou lehkostí, akcentují oblost objemů. umělcovo výtvarné cítě-
ní je výrazně sochařské – v této době se malíř přiklání k sochařství jako k dalšímu projevu 
svého názoru na svět. Je velmi pravděpodobné, že kresebná „studie aktů“ přímo souvisí 
se vznikem monumentální plastiky „vítězná venuše“ (1914–1916) a basreliéfem „Paridův 
soud“ (1915–16). tato díla shodně vzdávají hold anticko-renesanční myšlence antropo-
centrismu a plodivé síle života. Jsou výrazem renoirovy touhy objevovat krásu věčně 
živou a trvale platnou.

„studie aktů“ je dílem neobyčejné výtvarné čistoty a překvapující křehkosti. dokonale 
odpovídá tvůrčímu charakteru Augusta renoira jako velkého lyrika pozemské krásy.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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11.

Kars Jiří (Georges) (1880–1945)

V Lisabonu
1907
olej, plátno
55 × 65,5 cm
sign. ld kars 07

na rubu na blindrámu etiketa: Neue kunst 
hans goltz münchen

odborná expertiza:  
Phdr. rea michalová Ph.d.

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

vystaveno:
 � galerie Neue kunst – hans goltz, 
mnichov

 � souborná výstava malíře georgese 
karse, spolek výtvarných umělců 
mánes, Budova mánesa v Praze,  
8. 1. – 3. 2. 1937, č. k. 7 („v lisaboně“)

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

VýrAZNý TVůrce 
pAřÍžsKé šKOLy
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Posuzovaný obraz „v lisabonu“ je autentickým a mimořádně kvalitním dílem Jiřího 
(georga) karse, příslušníka zakladatelské generace českého moderního umění, kosmopo-
litního tvůrce, patřícího k tzv. Pařížské škole (École de Paris). tento rodák z kralup pocházel 
z bohaté židovské rodiny. Protože nikdy neměl existenční starosti, mohl si zvolit život moder-
ního umělce, který se volně pohybuje ve světě bez jakéhokoli geografického omezení (až 
do okupace Československa). vystudoval malířskou akademii v mnichově, procestoval 
mnoho zemí evropy, až se nakonec usadil (1908) v mekce moderního umění, v Paříži. 
Účastnil se tam Podzimních salonů a dalších významných výstav a pohyboval se ve spo-
lečnosti slavných představitelů výtvarné i literární avantgardy (g. Apollinaire, P. Picasso, 
A. derain, m. vlaminck, J. gris, m. Jacob, s. valadon, m. utrillo ad.). Jiří kars dosáhl za svého 
života významných úspěchů a uznání (byl m. j. jmenován rytířem francouzské Čestné 
legie) a dodnes je v zahraničí považován za jednoho z nejznámějších českých umělců.

Plátno „v lisabonu“ je vizuálně okouzlujícím a velmi vzácným obrazem, který lze pova-
žovat za významný a cenný „objev“ pro zmapování první výrazné fáze karsovy tvorby, 
předtím, než se roku 1908 trvale usadil v Paříži.

v roce 1899 začal kars studovat dějiny umění na univerzitě v mnichově a záhy malířství 
u prof. Franze stucka na tamní Akademii výtvarných umění. Jeho spolužáky byly budoucí 
přední osobnosti malířské avantgardy, Paul klee a vasilij kandinskij. Za mnichovské-
ho pobytu také poznává bulharského malíře Julese Pascina, který se stane nejenom 
karsovým blízkým přítelem, ale, stejně jako on, přední osobností tzv. Pařížské školy. (Bude 
to právě Pascin, který karse roku 1908 uvede v Paříži do okruhu básníka guillauma 
Apollinaira, k němuž patřili i Picasso, derain ad.)

Po dokončení studií a první samostatné výstavě cestuje kars roku 1906 do Španělska 
a Portugalska. delší dobu (1906–1907) setrvává v madridu, kde se přátelí s Juanem 
grisem. Zajíždí také do Německa, hamburku. Zatímco poučení ze Španělska vedlo 
karse ke zjednodušení a monumentalizaci kompozice v rámci klasického tématu aktu, 
byly to především pobyty v hamburku a v lisabonu v letech 1906 a 1907, které naprosto 
změnily malířovy výrazové prostředky. lze bez nadsázky říci, že právě tato dvě přístavní 
města, hamburk a lisabon, zalité ostrým, přímořským světlem, které uchvátí každého 
středoevropana, učinily z karse moderního malíře.

Posuzovaný obraz „v lisabonu“ je mistrnou ukázkou karsovy impresivní malby tohoto 
období. vyznačuje se zručnými, nervními tahy malířského rukopisu, poučenými na fran-
couzském i německém impresionismu (především m. liebermann). světlo se rovnoměrně 
rozlévá po celé ploše plátna a současně přímo sálá z obrazu. toto světlo přitom neroz-
rušuje lokální barvy, vyladěné do jedinečného souzvuku téměř pastelově lahodných 
odstínů. kars se na lisabonské náměstí dívá z nadhledu (bezpochyby z prostoru ateliéru) 
a místo velkoměstského ruchu objevuje jeho intimní ráz a poetické kouzlo. Potlačuje civil-
ní prvky a vidí město malířsky šťavnatě a okouzleně jako krásnou zahradu.

obraz „v lisabonu“ mě osobně opravdu potěšil, protože představuje důležitý a neopomi-
nutelný článek v celku karsova díla.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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12.

Nowak willi (1886–1977)

Cestou na pole
1935–40
olej, plátno
78 × 98 cm
sign. Pd v. Nowak

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

odhadní cena: 300 000 – 350 000 kč vyvolávací cena: 190 000 Kč

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

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

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

Nowak patří k těm šťastným ze svých vrstev-
níků, kteří se dožili obecného ocenění vlast-
ního díla. Před lety to vyjádřil umělcův přítel 
prof. dr. emil utitz, vědec s citlivým porozu-
měním pro hodnoty umění: „…zdá se mi, že 
mozartova kvetoucí a zářící hudebnost je 
tomu nejblíže příbuzná. Blaženému okříd-
lenému muzicírování odpovídá zde lehká 
samozřejmost malířské formy, která nemá 
nic násilného, takže pouze myšlenkovým 
rozborem lze si uvědomit přísnost a moud-
rost této tvorby, zatímco naše oči se volně 
a plně oddávají zážitku něžné a rozkošné 
radosti.” (1936)
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13.

procházka Antonín (1882–1945)

Dionýsos
1932
olej, enkaustika, písky, lepenka
72 × 53 cm
sign. Pd Ant. Procházka 32

na rubu razítko: vystaveno v mánesu 1947

odborná expertiza: Phdr. rea michalová Ph.d.

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

vystaveno:
 � Národní umělec Antonín Procházka, souborná výstava, spolek výtvarných umělců 
mánes, leden – únor 1947, č. k. 114

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

Jak zaznělo u euripida:
dioNýsos

semelin syn
Je na prvním místě z blažených bohů
při slavnostech s krásnými věnci.
to on nás naučil ve sborech jásat
a smát se za zvuku flétny.
Přines nám úlevu v strastech,
zářivý nápoj z hroznů
při obětních hodech a kvasech,
kdy hlavu zdobí nám břečťan.
Nakonec měsidlo vína
všem nabídne lahodný sen.
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Posuzovaný obraz „dionýsos“ je autentickým a okouzlujícím dílem Antonína Procházky, 
které akcentuje hédonistické požitky a mistrně sumarizuje autorův tvůrčí i životní názor. 
Patří mezi Procházkova významná díla z klasicistního období.

lze ho považovat za jakýsi volný pendant k obrazu „Štěstí“ z téhož roku (ve sbírkách 
galerie umění karlovy vary), jenž na rubu nese zajímavý přípis v latině, který v překladu 
zní: „střez se pátrat po tom, co stane se zítra a připiš si k zisku, když náhoda dní ti cokoli 
dá. Ani sladkými láskami a tanci nepohrdej, dokud jsi, chlapče, plný sil, mrzuté stáří je 
vzdáleno.“ stejně bychom mohli popsat i poselství posuzovaného obrazu.

Procházka zde ztvárnil boha dionýsa jako mladého pastýře s jeho typickými atributy, 
pohárem, věncem vinných listů a s hrozny. dionýsos je v řecké mytologii synem nejvyššího 
boha dia a jeho milenky semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí. Přinášel radost 
ze života, osvěžoval tělo i ducha, podněcoval lásku, inspiraci a tvůrčí síly. v obraze se 
jedinečným způsobem zrcadlí autorův obdiv k hodnotám klasického umění, k anticko-
-renesanční tradici. téma boha dionýsa / Bakcha a antických slavností k jeho poctění ho 
lákalo již od dob skupiny osma („Bakchanále“, 1909, mg Brno).

Frontálně nazíranou postavu dionýsa umístil Procházka charakteristicky do prvního 
plánu. v klasicistním období byl jeho zájem o ztvárnění lidské postavy dominantní. do 
stylizovaných rysů obličeje se promítá inspirace archaickým řeckým uměním. v pozadí 
se otevírá průhled do hornaté krajiny, jejíž ráz evokuje itálii. Není to náhodné: spřízněnost 
se středomořskou kulturou malíř upevňoval pravidelnými studijními pobyty v itálii. ke slovu 
tu přichází základní myšlenka Procházkovy klasicistní fáze, idea harmonie, štěstí, vitality, 
vroucí lidskosti, víra v harmonický soulad univerza.

téměř sochařsky pevné pojetí hmot je vypointováno sofistikovanými detaily, zdůrazně-
nými plastickou modelací v technice oleje s příměsí včelího vosku. smyslovost, radost 
z krásné malířské formy, velmi charakteristická pro toto dílo, zrcadlí autorovo přesvědčení 
o spojitosti umění a života. Zachycuje optimismus, který mu umožňoval chápat umění 
„jako magické zaklínadlo, které má lidstvo vyvést k dokonalejšímu životu“ (A. kutal, 
Antonín Procházka, 1959).

„dionýsos“ je mimořádně sugestivním obrazem, který jen potvrzuje hodnocení vincence 
kramáře: Procházkovy obrazy z roku 1932 označil za „klasicky dokonalé“ (v. kramář, 
umění emila Filly a Ant. Procházky, 1932).

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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14.

filla emil (1882–1953)

Zátiší s lososem
1925
olej, tempera, drť, překližka
74 × 80 cm
sign. Pd emil Filla 25

na rubu razítka vystaveno v mánesu 1925, vystaveno v mánesu 1932, nečitelné razítko 
vídeň, na rubu na rámu štítek sbírky

původní rám

odborná expertiza: Phdr. rea michalová Ph.d.

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

chemicko-technologický průzkum: dorothea Pechová

provenience:
 � kromě eminentních výtvarných kvalit je obraz významný i svým špičkovým původem. 
Přímo od autora ho získal významný český spisovatel, dramatik a publicista Josef 
kopta (1894 libochovice – 1962 Praha), který byl Fillovým blízkým přítelem. Josef kopta 
prožil většinu života v Praze, rád se však vždy vracel do svého rodného města, do 
libochovic. Jezdil tam později i s celou svou rodinou a s mnohými význačnými přáteli, 
mezi něž patřili např. vladislav vančura, karel toman nebo právě emil Filla.

vystaveno:
 � xciv. členská výstava, svu mánes, Praha, obecní dům, 1925 („Zátiší s rybou“)
 � Jubilejní výstava díla emila Filly, Budova mánesa, Praha, květen 1932, č. k. 114 („Zátiší 
s lososem“)

reprodukováno:
 � vojtěch lahoda – emil Filla, Academie, Praha 2007, str. 299, obr. 306

dokumentace:
 � Fotografie obrazu od Josefa sudka, archiv emila Filly. Fotografie se nachází také 
v Archivu Národní galerie v Praze.

odhadní cena: 9 000 000 – 10 000 000 kč vyvolávací cena: 6 800 000 Kč
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„Zátiší s lososem“ (uváděné také pod názvem „Zátiší s rybí hlavou“ či „Zátiší s rybou“) je 
okouzlujícím a graciézním dílem emila Filly z jeho slavného období tzv. senzuálního kubi-
smu, kdy malíř rozehrál velkolepou symfonii tvarů a delikátních barevných tónů, obdaře-
nou navíc skrytými významy. divák je tak jednak fascinován tím, kam až může umělec 
zajít ve výtvarném přehodnocení reality, jednak tím, s jakou naléhavostí je tu skutečnost 
prezentována a jak působí na jeho smysly.

Fillovo pojetí posuzovaného zátiší by se dalo ztotožnit s téměř snovým pohledem na svět, 
v němž se zdánlivě prosté věci proměňují v nevšední a kouzelné. Filla zde rozvinul svůj 
koncept inspirovaný holandskou malbou 17. století, kdy se mu obrazový prostor zátiší stal 
prostorem univerza. stůl, na němž jsou jednotlivé předměty shromážděny, je pomyslným 
jevištěm, scénou světa. motiv lososa navozuje atmosféru svátečnosti, jistý punc luxusu. 
i z tohoto důvodu lze zátiší interpretovat jako obraz hojnosti.

Jednotlivé prvky jsou nahlíženy syntetickou kubistickou optikou a záměrně umístěny do 
prvního prostorového plánu, co nejblíže k divákovi. Nic tak neodvrací jeho pozornost od 
vznešené souhry tvarů a barev. Autor položil mimořádný důraz na dekorativní pojednání 
ploch, imitaci struktury různorodých materiálů a povrchů. k rytmickému členění plochy 
přispívají i sofistikované barevné akcenty v podobě samostatných ostrůvků pigmentů, 
které dotvářejí svět „krásných předmětů“. Plochy jsou spolu přitom harmonicky spojeny 
„vklíněním“ či „vkládáním“ do sebe, čímž konstrukce obrazu nabývá pevnosti při neoby-
čejné výrazové bohatosti. velice jemně ztvárněné pozadí v barvě slonové kosti nechává 
zaznít rozvlněný obrys zátiší ve své celku. to se tak stává dalším obrazovým novotvarem.

„Zátiší s lososem“ je Fillovým mistrovským dílem, v němž se realita proměňuje v ryze 
výtvarný ideogram, který překračuje její konvenční podoby a významy a transformuje ji 
ve skutečnost poetickou, lahodící oku i mysli.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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mimOřádNé dÍLO 
KUbisTicKé pOeTiKy
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15.

Kandinsky Vassily (1866–1944)

Abstraktní kompozice
1923
barevná litografie
44 × 43 cm
sign. ld monogram vk 23 v tisku

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

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

vasilij kandinskij byl ruský malíř, grafik a teoretik umění, který později žil a pracoval 
v Německu a ve Francii.

Bývá považován za autora prvního abstraktního obrazu (1911).

kandinský se narodil v zámožné obchodnické rodině, která se brzy odstěhovala z moskvy 
do oděsy. Po maturitě studoval v moskvě práva, ekonomii a etnologii a roku 1892 začal 
učit právo na moskevské univerzitě, vedle toho však stále maloval. roku 1889 podnikl 
výpravu na severní ural, kde studoval právní systém syrjanských kmenů. Neobyčejně ho 
zaujaly geometrické a abstraktní malby na jejich bubnech, což se zřetelně projevilo na 
jeho obrazech.

od roku 1896 studoval umění v mnichově, kde roku 1901 založil s přáteli skupinu Falanx. 
roky 1906 a 1907 strávil v sèvres ve Francii, kde se přiklonil k expresionismu, od roku 1908 
žil v bavorském murnau a seznámil se také s teosofem r. steinerem, který ho silně ovlivnil. 
v roce 1909 založil společně se svou družkou g. münterovou, s A. Javlenským, A. kubínem 
a dalšími „Nový umělecký spolek”.

kandinskij však v té době začal malovat své první abstraktní obrazy, takže se roku 1911 
se skupinou rozešel a založil skupinu „modrý jezdec“ (der blaue reiter). 1912 vydal velice 
vlivnou knihu „o duchovnosti v umění“ (Über das geistige in der kunst).

když vypukla první světová válka, uprchl s münterovou do Švýcarska a odtud sám do 
ruska, kde byl profesorem na uměleckých školách.

ruská revoluce jej připravila o značný zděděný majetek a protože brzy začala omezovat 
i uměleckou svobodu, přijal rád pozvání W. gropia a stal se učitelem v Bauhausu ve 
výmaru, v dessau a v Berlíně. v této době se i pod vlivem ruského konstruktivismu v jeho 
obrazech definitivně prosadily geometrické struktury.



57

v roce 1924 založil spolu s l. Feiningerem, s Paulem klee a s A. Javlenským skupinu 
„modrá čtyřka“ (die blauen vier) a roku 1928 získal německé občanství.

roku 1930 se v dessau setkal s americkým milionářem guggenheimem, který právě 
zakládal sbírku „ne-objektivního“ malířství, pozdější guggenheimovo museum, kde 
postupně vznikla sbírka více než 150 kandinského obrazů.

když nacisté roku 1933 Bauhaus zrušili, odešel do Francie, kde rokem 1939 získal občan-
ství, dokončil svůj poslední velký obraz „kompozice x.“ a roku 1944 zemřel.

v roce 1937 zabavili nacisté 57 jeho obrazů v německých muzeích a řadu z nich vystavili 
na ostudné výstavě „zvrhlého umění“.
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16.

foltýn františek (1891–1976)

Abstraktní kompozice
olej, plátno
92 × 65 cm
neznačeno

odborná expertiza: Phdr. rea michalová Ph.d.

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

provenience:
 � ze sbírky zubního lékaře mudr. vodičky

odhadní cena: 1 200 000 – 1 400 000 kč vyvolávací cena: 800 000 Kč

Posuzovaný obraz „kompozice“ je autentickým, reprezentativním a okouzlujícím dílem 
Františka Foltýna, klíčové osobnosti české abstraktní malby první poloviny 20. století. 
Zatímco jeho raná tvorba představovala svébytnou syntézu expresionismu, kubismu 
a magického realismu, pro nefigurativní fázi, která ho nejvíce proslavila, měl zásadní 
význam jeho odjezd do Paříže koncem roku 1923, kde strávil celých deset let. lyrický 
kubismus a expresivně přehodnocený artificialismus byly odrazovým můstkem na cestě 
oprošťování výtvarných prostředků od zobrazivosti. František Foltýn měl tak jako jediný 
z českých umělců možnost osobně se účastnit jak zrodu, tak i nejslavnější éry druhé mezi-
národní vlny nefigurativního umění, která odhalila nejrůznější formy výtvarné abstrakce 
– od geometrické po organickou.

roku 1930 se stal členem skupiny „cercle et carré“, jejíž programem bylo „zlidštit geome-
trii a geometrizovat lidské“. ocitl se tam po boku h. Arpa, W. kandinského, F. légera, P. 
mondriana, k. schwitterse, m. seuphora a dalších. o rok později spoluzakládal umělecké 
sdružení „Abstraction – création“, jehož jádro tvořily osobnosti mezinárodní avantgardy 
jako h. Arp, r. delaunay, N. gabo, A. gleizes, l. moholy-Nagy či t. van doesburg, z Čechů 
F. kupka a J. Jelínek. tím se Foltýn zařadil „mezi nejlepší z nejlepších“, jak si poznamenal 
v jednom z dopisů.

sofistikovaný a mimořádně citlivý způsob orchestrace forem a jemně modulovaná 
barevnost odpovídají základním předpokladům moderního obrazu určeného především 
zrakovému vnímání. Foltýn chápal své obrazy jako prostředky, které divákovi otevírají 
netušené smyslové dimenze a významové možnosti.

obraz „kompozice“ je Foltýnovou nádhernou abstrakcí, tvarovým a barevným skvostem, 
se kterým se sběratel bude těšit celý život.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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17.

Nowak willi (1886–1977)

Dívky se džbánem
tempera, karton
45,5 × 30 cm (výřez)
sign. Pd W. Nowak

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

provenience:
 � význačná sbírka Brno

odhadní cena: 80 000 – 100 000 kč vyvolávací cena: 45 000 Kč

v Nowakových akvarelech té doby můžeme rozeznávat různé stupně dynamiky ruko-
pisu. odstíny jsou zde uplatňovány promyšleně s ohledem na ideový záměr. tendence 
směřující od klasicky vyrovnané, klidné výrazové polohy směrem k zintenzivnění prvků 
dynamických, od harmonie a klidu ke stavům vyrovnaného napětí, zesiluje zhruba od 
poloviny třicátých let. souběžně s ní roste u Nowaka i preference děleného, skvrnového 
rukopisu. tuto orientaci bychom mohli také charakterizovat jako snahu o postupné vyleh-
čení a projasnění výrazu, v němž struktury tvarů nabývají na plynulosti a zvláštní chvějivé 
zářivosti. 

mALÍř bAreVNé 
mOdULAce A fOrmy
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18.

procházka Antonín (1882–1945)

Zátiší se zvěřinou, rybami, rakem a ovocem
1944
olej, tempera, plátno
95,5 × 106 cm
sign. ld monogram AP

na rubu na blindrámu popis Ant. Procházka 1944 Zátiší

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

proveniece:
 � význačná sbírka Brno

odhadní cena: 400 000 – 500 000 kč vyvolávací cena: 280 000 Kč

Antonín Procházka, který celoživotně čerpal z tvorby klasiků, na přelomu třicátých a čty-
řicátých let obdivoval Augusta renoira pro jeho svět arkadického štěstí, z něhož jsou 
vymýceny stopy bolesti a disharmonie.

ve svých obrazech Procházka hledal pozemský ráj, jehož vizi odvozoval od radosti z běž-
ných lidských činností, jenže ve své představě ignoroval reálnou existenci konfrontačního 
opačného pólu, bez něhož bylo jeho umění od reality odtrženo a scházela mu přesvěd-
čivost. hledal krásu a ideály, a i když se takto postupně vzdaloval reálnému světu, jeho 
tvorbu lze charakterizovat termínem „vzlet”.

Jeho přítel vítězslav Nezval to vyjádřil slovy:
„…jedním svým křídlem se dotýká vznešené lahody antického ideálu, druhým se odráží 
od intimní něhy ducha lidové tvorby. synthesa, kterou vytváří v letu mezi těmito dvěma 
póly, je dílem jeho nejvlastnější povahy, úsměvné a hluboce lidské, směřující k harmonic-
ké dokonalosti a zasvěcené přirozenosti a dobrotě.”

Největší ohlas měly Procházkovy úspěchy za hranicemi, zejména v Anglii a v roce 1937 
v Paříži, kdy se mu dostalo nejvyšší pocty, jakou evropa může dát výtvarnému umělci – 
grand Prix – velké ceny.

hArmONie přirOZeNOsTi 
A dOKONALOsTi
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19.

slavíček Jan (1900–1970)

Zátiší s jablky a sklenkou vína (Jablka a sklenka vína)
olej, lepenka
37 × 45 cm (výřez)
sign. Pd J. slavíček, na rubu Jan slavíček a autorské razítko

na rubu název a potvrzení pravosti díla autorem

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

proveniece:
 � význačná sbírka Brno

odhadní cena: 140 000 – 160 000 kč vyvolávací cena: 120 000 Kč

Posuzovaný obraz je autentickým, kvalitním dílem Jana slavíčka ze zralého období pře-
lomu třicátých a čtyřicátých let, kdy se nejen natrvalo upevnil jeho výtvarný názor, ale 
především v disciplíně zátiší dosáhl jednoho ze svých tvůrčích vrcholů.

 „Zátiší s jablky a sklenkou vína“ je obrazem, v němž se naplno projevuje autorovo 
malířské mistrovství, jeho robustní temperament, s jakým přistupoval ke svému námětu. 
slavíčka přitahovala realita věcí, její bohatost a smyslové kouzlo. cítil potřebu uchovávat 
celistvost světa jevů, nepopřít svým výtvarným projevem jeho předmětnost. Zátiší jako 
žánr mu umožňovalo tyto sklony přirozeně naplňovat. Proto patřilo k jeho preferova-
ným tématům. Navázal na ryzí malířskost Josefa Navrátila a karla Purkyně, na jejichž 
modernost upozorňoval své vrstevníky již emil Filla. slavíček tradici českého zátiší rozvinul 
– do bravurní schopnosti zachytit v obdivuhodné harmonii věci „mrtvé přírody“ („nature 
morte“), jež na jeho plátnech „žijí“, voní, vyvolávají širokou škálu senzuálních počitků.

Posuzovaný obraz je dílem, v němž se moderní umělecké cítění propojuje s hlubokým 
obdivem k mistrům holandské barokní malby, jejichž díla slavíčka uchvátila při cestě 
do Nizozemí roku 1931. Zrcadlí se v něm stejný materialistický a senzuální vztah ke světu 
věcí a radostí každodenního života. Zdánlivě prostý motiv jablek ve skleněné míse a čer-
veného vína v číši se proměňuje ve „slavnost oka“, novou optickou skutečnost, vyjád-
řenou bohatostí výrazových prostředků, mezi nimiž vévodí suverénní štětcový rukopis 
a slavíčkova typická barevná skladba. malíř nechává zaznít větší, suverénně pojednané 
barevné plochy, i drobné štětcové akcenty, např. v průzračnosti skla či v reflexech světla 
na lesklém povrchu ovoce. Pracuje energickými, svěže spontánními tahy, které značí jeho 
neklidný, po otci zděděný charakter.

„Zátiší s jablky a sklenkou vína“ je dílem mimořádně ušlechtilého účinu, které rozechvívá 
smysly a v němž přicházejí ke slovu všechny složky krásy a půvabu.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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20.

šimon Tavík františek  
(1877–1942)

Aréna v Rondě
1914
olej, plátno
57,5 × 74 cm
sign. Pd t. F. Šimon 1914

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

odhadní cena: 200 000 – 300 000 kč 
vyvolávací cena: 120 000 Kč

František tavík Šimon pořádal studijní cesty 
do itálie, Paříže a londýna. rozmanitost 
svého díla rozšířil také cestou do Španělska 
a severní Afriky. motivy obrazů čerpal z pří-
stavů, pláží a jižních měst. oddával se 
kouzlu prohřáté atmosféry v plném létě, 
zachycoval hru barevného světla na moři, 
na písčitém břehu, v ulicích města, a zkou-
mal hru barevného stínu a těkavé odrazy 
světla. vracel se tak k vlastním impresionis-
tickým počátkům.
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21.

beneš Vincenc (1883–1979)

Zátiší s kyticí a ovocem
1935–40
olej, plátno
45,5 × 31 cm (výřez)
sign. ld v. Beneš

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

proveniece:
 � význačná sbírka Brno

odhadní cena: 100 000 – 120 000 kč vyvolávací cena: 75 000 Kč

vincenc Beneš byl členem skupiny osma, 
členem spolku výtvarných umělců mánes 
a spoluzakladatelem skupiny výtvarných 
umělců. Pod vlivem Picassa a Braqua se 
dopracoval k analytickému kubismu, poz-
ději se přiklonil k moderní krajinomalbě 
a po roce 1925 k neoklasicismu. hlavními 
aspekty jeho tvorby jsou barva a uvolně-
nost, živý impresivní svazek barvy a světla. 
Po návštěvě Paříže v roce 1931 převzal 
kolorismus od Pierra Bonnarda, díky němuž 
své malby výrazně barevně oživil, což se 
zejména projevilo v jeho kyticích druhé 
poloviny třicátých let.

misTr KOLOrismU, 
bArVy A sVěTLA
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22.

Lada Josef (1887–1957)

Sněhuláček
1947
kvaš, karton
25 × 39,5 cm
sign. lN Jos. lada 47, na rubu Jos. lada

na rubu název a přípis autorem

odborná expertiza: Phdr. Pavla Pečinková

odhadní cena: 500 000 – 600 000 kč 
vyvolávací cena: 450 000 Kč

Předložená práce patří do početného 
souboru ladových kvaší na téma stavění 
sněhuláka, oblíbených obrázků zasněžené 
návsi s kostelíkem v pozadí a s postavička-
mi dětí v prvním plánu, známých z četných 
časopiseckých reprodukcí, kalendářů 
i pohlednic.

rozvržení kompozice, kresebná styliza-
ce, rukopis malby i barevnost předložené 
práce se shodují s doloženými ladovými 
díly z daného období se stejným námě-
tem. variace dílčích ikonografických 
prvků odpovídá vnitřní logice motivických 
obměn ladových obrazových sérií.

tuto práci jsem viděla v původní neporuše-
né paspartě, jejíž stav odpovídal stáří díla. 
Práce je provedena na značkové lepence 
s vodoznakem, kterou lada v tomto obdo-
bí často používal. Fyzický stav malby i pod-
kladu odpovídá vyznačené dataci.

Provenience práce je věrohodná.

Na základě uvedených zjištění mohu 
odpovědně potvrdit, že obraz sněhuláček, 
1947, je původní prací Josefa lady.

PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
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23.

Tichý františek (1896–1961)

Klaun
1932
akvarel, vrypy
27 × 19 cm
sign. ld tichý 32

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

odhadní cena: 80 000 – 120 000 kč vyvolávací cena: 55 000 Kč

Z prvních dob pařížského pobytu je pro tichého nejzřetelnější okouzlení seuratem. ten 
převedl impresionistickou barevnost v malbu výhradně světelnou a měl i podobně 
vyhrocený smysl pro přeludnost všední reality. Byl mu blízký také tématikou, svět cirkusu 
svou neskutečnou skutečností přitahoval tichého od mládí víc než divadlo. seuratovy 
barevné skvrny, v poněkud pozměněné podobě, použili potom fauvisti a kubisti nebo 
také Paul klee.

tichý seurata nezapírá, rozvíjí však jeho odkaz naprosto nedogmaticky a vždy s novou 
invencí. skvrny používá jak v plošném rozvrhu olejomaleb, tak v kresbách, kvaších 
a akvarelech, kde je postupně rozkládá a rozplývá do okolní prázdnoty. Zde se tichý 
osvědčuje jako skutečný mistr lehkosti, s níž dovede zachytit okamžik. dnes jsou nám jeho 
břitké zkratky samozřejmé a jsou naopak neoddělitelnou součástí onoho výjimečného 
výtvarného vtipu, s níž jsou tichého práce realizovány.

sVěT pOeZie, 
TAJemsTVÍ A sNů
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24.

hudeček františek (1909–1990)

Sensitivní hlava
1939
olej, plátno, sololit
45 × 40 cm
sign. Pd Fr. hudeček

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

reprodukováno:
 � monografie Fr. hudeček, moderna 2011, str. 84, č. 62

odhadní cena: 600 000 – 700 000 kč vyvolávací cena: 450 000 Kč

ZObecNěNÍ meTAfOry

František hudeček patří k nejvýraznějším osobnostem umělecké generace nastupující 
koncem třicátých a počátkem čtyřicátých let. Jeho tvorba je rozsáhlá, svébytná a výra-
zově bohatá. Je pozoruhodný tím, že předjímal různé směry v českém i evropském umění. 
už ve třicátých letech se v jeho tvorbě objevily zárodky pozdější geometrické abstrakce 
a je příznačné, že se dokázal vydávat neprozkoumanými směry.

hudeček byl ovlivněn již na počátku třicátých let minulého století právě se rozvíjejícím 
surrealismem. i když hlavní proud tvořila o něco starší generace, s níž jsou spojena jména 
Jindřicha Štyrského, toyen, Josefa Šímy, Františka Janouška a některých dalších. vlastně 
pro všechny základní osobnosti budoucí skupiny 42 byl tehdy surrealismus jedním z hlav-
ních výchozích bodů, ať už pro hudečka, grosse, Zívra nebo Jiřího koláře.

už ve třicátých letech se v jeho tvorbě objevily zárodky mnohem pozdější geometric-
ké abstrakce, už v raném období se vlastně začaly rýsovat některé prvky následného 
op-artistického názoru. v určitém smyslu naznačil budoucí směřování konceptuálních 
metod, v nichž se propojovaly přístupy přenesené z dalších uměleckých i vědeckých 
oblastí, z filozofie, psychologie a přírodních věd. Nacházel krásu tam, kde ji do té doby 
málokdo hledal nebo ji aspoň nedokázal odhalit a ztvárnit, totiž ve skrytých tvarech 
vycházejících z biologických procesů.
senzitivní hlavy a postavy jsou bezpochyby autoprojekcí hudečkovy vlastní bolestné 
vnímavosti, zároveň jsou ale neustále zobecňovány, dostávají podobu metafory, básnic-
kého obrazu, přičemž nejobecnější dobové podněty se mísí s těmi nejsubjektivnějšími. 
v těch letech se v hudečkově tvorbě prakticky formuje nový obsah, který se později stává 
součástí společného programu skupiny 42. 
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25.

Lhoták Kamil (1912–1990)

Na závodní dráze
1944
olej, překližka
11,5 × 14,5 cm
sign. Pd kamil lhoták 44

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

provenience:
 � významná sbírka Praha

odhadní cena: 250 000 – 300 000 kč 
vyvolávací cena: 150 000 Kč

lhoták nevidí svět techniky tak hrůzný a pro 
sebe uzavřený jako například jeho sou-
časníci gross a hudeček. Jeho pohled na 
stroje, závodiště, letadla, balóny a želez-
nice je pohledem radujícího se člověka, 
který k těmto vynálezům přistupuje s ilu-
zemi, důvěrou a zvídavostí. Jeho umění 
je básnivé, fantazijní, ale ve své podstatě 
úžasně realistické, nejen zachováváním 
podrobností skutečnosti, ale svou všeobec-
nou pravdivostí. takové krajiny, fantastické 
reklamy a závodiště viděl každý z nás a je 
mu to všechno velmi blízké.

Jednoznačně obdivná jsou slova Jiřího 
kotalíka o práci kamila lhotáka, když říká, 
že „jeho obrazy jsou malbou nasátou 
poezií našeho věku, jehož tklivou tesknost 
i nevýslovnou krásu a líbeznost sdělují. 
dovedly nám rehabilitovat a objevit onen 
malířský žánr, jejž je možno nazývat „kraji-
nou moderní”, protože vyrostlou na březích 
a v útrobách velkoměsta”.
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26.

šimotová Adriena (1926–2014)

Tajemství lesa
1964
komb. technika, monotyp, pastel, karton
30 × 27 cm
sign. ld A. Šimotová 64

posouzeno: dr. Brunclík, Phdr. Jaromír Zemina

provenience:
 � z pozůstalosti J. kotalíka

odhadní cena: 120 000 – 150 000 kč vyvolávací cena: 75 000 Kč

cesta Adrieny Šimotové byla na počátku nenápadná. Jako svébytnou umělkyni ji může-
me identifikovat od první poloviny 60. let, kdy její práce korespondovaly s informelem, 
zejména v pražském prostředí pociťovaném jako autentické umění. Její informel bychom 
s nutnou mírou zjednodušení vnímali jako sui generis lyrickou abstrakci.

osamostatnění barevné hmoty nebo kresebného gesta v morfologické a barevné sub-
tilnosti vystupovalo jako autonomní výtvarné poselství. možnosti lyrické abstrakce se pro 

Šimotovou ukázaly jako dobré východisko 
k další proměně, kterou můžeme postihnout 
dobovými termíny „nová citlivost” a „nová 
figurace”, jako dvě různé reakce na neu-
kotvenost informelu a jeho postupné este-
tizování.

„vycházím vždy z konkrétního prožitku 
a postupným abstrahováním a vrstvením 
jednotlivých vjemů se snažím dobrat určité 
syntézy. moc bych si přála, aby v divákovi 
byla podobným procesem uvolněna ade-
kvátní představa, která by ho přivedla ke 
správnému pochopení. Zdá se mi, že čím 
dokáži být svobodnější, tím dosahuji větší 
konkrétnosti.”

Adriena Šimotová, 1965

pOeZie sUi GeNeris



79



80

27.

Janeček Ota (1919–1996)

Jabloňový sad v zimě
1951
olej, plátno
97 × 131 cm
sign. Pd o. Janeček 1951

odborná expertiza: Phdr. rea michalová Ph.d.

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

vystaveno:
 � ota Janeček, obrazy, kresby, keramika, textil, výstavní síň Ars – melantrich v Praze, 
č. k. 67 (Jabloňový sad v zimě)

odhadní cena: 400 000 – 500 000 kč vyvolávací cena: 280 000 Kč

Posuzovaný obraz „Jabloňový sad v zimě (Zima ii)“ je špičkovým a velmi vzácným dílem 
oty Janečka, výrazného solitéra českého umění druhé poloviny 20. století, představitele 
generace nastupující na výtvarnou scénu v nelehkém období ii. světové války, kdy se 
progresivní umělci museli potýkat s protektorátní cenzurou. ve své tvorbě jedinečným 
způsobem rozvinul lyrickou notu české výtvarnosti, jejíž kořeny lze hledat dokonce už 
v gotických madonách tzv. krásného slohu.

Posuzovaný obraz vznikl v autorově klíčové tvůrčí etapě (1948-1959), kdy se ustavil 
jeho typický námětový rejstřík ve jménu vypjatého lyrismu a poetizace přírodní reality. 
„Jabloňový sad v zimě (Zima ii)“ je dílem neobyčejné malířské ryzosti, zachycujícím sku-
tečnou esenci zimní přírody. Pitoreskní mnohost a bohatost tu ustupují do pozadí, jsou 
abstrahovány na hranici znakovosti. Autorovým cílem nebylo ztvárnit přebujelost vegeta-
tivního světa, ale vzdát hold architektuře přírody. Přírody, kde každý prvek má svůj smysl, 
ať už jsou to stromy nebo stébla trav, zmonumentalizované a podané s ostrostí přímého 
zážitku. Propletené větve stromů jabloňového sadu vytvářejí síť vztahů, v níž lze shledávat 
i hlubší symboliku vztahů ve společnosti. Jak ostatně řekl goethe: „Není protikladu mezi 
člověkem a přírodou.“

hOLd ArchiTeKTUře 
přÍrOdy
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v obraze „Jabloňový sad v zimě (Zima ii)“ se dostává ke slovu Janečkův kultivovaný, 
jemný štětcový rukopis a delikátní cit pro barvu. Něžné polotóny tvoří podklad pro bra-
vurní, neobyčejně precizní, ostrou kresbu větví stromů a travin.

„Jabloňový sad v zimě (Zima ii)“ je dílem, v němž vyniká příroda ve své nedotčené kráse, 
dílem, do něhož autor promítl tajemnost symbolu i křehkost něhy. Je mimořádně sběra-
telsky cenným, neboť se řadí k Janečkovým nejrozměrnějším a nejreprezentativnějším 
plátnům té doby.

malíř, grafik, sochař a ilustrátor ota Janeček se narodil 15. srpna 1919 v obci Pardubičky, 
jež je dnes součástí města Pardubice. v letech 1930–1937 navštěvoval reálku v hradci 
králové, kde také maturoval. v letech 1937–1939 studoval kreslení a deskriptivní geometrii 
na Českém vysokém učení technickém v Praze u malíře a grafika cyrila Boudy a socha-
ře karla Pokorného. v letech 1941–1942 byl studentem uměleckoprůmyslové školy v Praze. 
roku 1941 se účastnil kolektivní výstavy v divadle e. F. Buriana d 41 a jako host Členské 
výstavy umělecké besedy, v letech 1941–1943 vystavoval na Zlínském salonu mladých. 
roku 1943 byl přijat za člena spolku výtvarných umělců mánes a v roce 1945 za člena 
sdružení českých umělců grafiků hollar. v roce 1946 byl zastoupen na významné výstavě 
současného českého umění Art tchécoslovaque v Paříži, Bruselu, lutychu a Antverpách.

tak jako u většiny malířů okupační doby, měla i tvorba oty Janečka nápadné znaky 
expresivního uměleckého stylu. Na počátku 40. let se nechal inspirovat díly italského 
malíře Amadea modiglianiho. roku 1943 postupně podlehl sílícímu vlivu kubismu. Na 
počátku padesátých let převažuje vliv lyrického realismu, který postupem času přechází 
do znamení nefigurativního vyjádření tvarů.

Jeho tvorba se vyvíjela od převažujících maleb zátiší inspirovaných tvorbou emila Filly, 
přes figurální motivy, až k typickým motivům přiblížené přírody, jejichž náměty čerpal bez-
prostředně ze svého blízkého okolí. tímto našel Janeček svůj osobitý styl, kterého se držel 
v podstatě až do konce života. Bylo to převážně zobrazování květin, ptáků, motýlů, stébel 
trávy v nejrůznějších podobách a variantách. v pozdějším období se vlivem ilustrátorské 
činnosti začaly vedle přírodní škály motivů v jeho tvorbě vyvíjet a prolínat realistické 
postupy s fantazijnějšími prvky.

Jako grafik proslul zejména svými technikami litografie, linorytu, ale hlavně technikou 
suché jehly, v níž neměl konkurenci. Během svého života vytvořil více jak 1000 grafických 
listů. v roce 1963 získal první cenu v sao Paulu za ilustraci dětské knihy a v roce 1970 
stříbrného orla na mezinárodním knižním veletrhu v Nice. Byl několikrát vyznamenán 
v soutěži o nejkrásnější československou knihu. Je také ilustrátorem nejznámější české 
Čítanky. v roce 1985 byl jmenován zasloužilým umělcem. ota Janeček zemřel v Praze 
1. července 1996.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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28.

podhrázský stanislav (1920–1999)

Kompozice
1963
olej, plátno
111 × 89 cm
sign. Pd s. Podhrázský 63

odborná expertiza: Phdr. rea michalová Ph.d.

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

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

Posuzovaný obraz „kompozice“ je reprezentativním a velmi vzácným dílem stanislava 
Podhrázského, výrazného solitéra českého umění druhé poloviny 20. století, který na 
vlně nejjemnějšího malířského lyrismu stvořil intimní svět plný milostných vztahů, křehké 
grácie a citového bohatství. Fascinovaly ho něžné, lehce nostalgické příběhy milenců 
a především mladých dívek v okamžiku dospívání a erotického probouzení. Byl členem 
tvůrčí skupiny máj, s níž vystavoval v letech 1957, 1958 a 1964. Působily v ní také osobnosti 
jako richard Fremund, libor Fára, robert Piesen, miloslav chlupáč, Zdeněk Palcr ad., 
které společně odmítly oficiální diktát totalitní moci v umění, kladly důraz na uměleckou 
svobodu a na právo vystavovat bez politických omezení. od ostatních skupin se máj 57 
lišil zejména širokým názorovým rozpětím a programovou otevřeností. umělci vycházeli 
z avantgardních tradic českého a světového, zejména francouzského umění do roku 
1948, a udržovali tak kontinuitu moderního umění v dobách totality.

v průběhu šedesátých let dospěla tvorba stanislava Podhrázského do své vrcholné fáze. 
velmi pozoruhodné je, že vedle figurální tvorby začal reagovat na nové výtvarné podně-
ty soudobých abstraktních tendencí. tento obecný vývoj se projevil i na výstavě skupiny 
máj roku 1964, kdy se celkový výtvarný výraz vystavujících posunul k abstrakci.

Posuzovaný obraz „kompozice“ patří právě k těm mimořádně cenným a ojedinělým 
dílům, v nichž se Podhrázský nakrátko přiklonil k nefigurativnímu tvarosloví. Na velmi 
jemně barevně modulovaném podkladu dominují dva abstraktní tvary, držené v tmavě 
zelené. Nejvýraznější, kontrastní prvek představuje jejich oddělení strukturálním předělem 
ve formě jakési jizvy (snad jako připomínka určité události, přeryvu v čase). Podhrázský 
zde dospěl ke krajně zjednodušenému zobrazení, v němž rozvinul čistou výtvarnou senzi-
bilitu a nechal rozeznít prostředky své vrcholné malířské kultury. i když se zdá, že se tvary 
vynořují ze snového opojení, jsou současně podřízeny pevné vnitřní logice a konstrukci.

obraz „kompozice“ je sběratelským unikátem, v němž stanislav Podhrázský dal výtvar-
nou podobu světu koncentrované meditace, vytvářejícím jemné předivo vztahů přírod-
ního i lidského bytí.
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stanislav Podhrázský se narodil 10. 11. 1920 v Pejhově na Pelhřimovsku. vyučil se malí-
řem pokojů v Jindřichově hradci. roku 1936 odešel do Prahy a pokračoval v učení ve 
firmě Černý na Žižkově. v letech 1942–1945 navštěvoval řezbářskou speciálku profesora 
Františka kmenta na státní ústřední škole bytového průmyslu v Praze na Žižkově.

v roce 1945 byl přijat na vysokou školu umělecko-průmyslovou do ateliéru prof. Františka 
tichého. Jeho spolužáky byli Zbyněk sekal či mikuláš medek. v době studií se Podhrázský 
přestěhoval do tomášské ulice na malé straně, kde pak bydlel až do roku 1990. studia 
ukončil obhajobou klauzurní práce velký akt roku 1950, ale podobně jako Z. sekal odešel 
ze školy bez složení státní závěrečné zkoušky, neboť nebyl schopen vyhovět novým komu-
nistickým ideologickým požadavkům.

od roku 1952 se živil jako restaurátor fresek, nejprve ve Fričovcích na slovensku  
(se Z. Palcrem a m. chlupáčem), později ve strakonicích, Písku a klatovech (1955–1956, 
se Z. Palcrem a m. medkem). k volné tvorbě se vrátil roku 1955. v roce 1957 se stal členem 
skupiny máj 57, s níž vystavoval po celou dobu její existence. První samostatnou výstavu 
měl se Zdeňkem Palcrem v Alšově síni umělecké besedy v Praze (1960).

Následovaly další samostatné výstavy v Praze (1963, 1966, 1969), dále např. v Brně (1966), 
chebu (1969), karlových varech (1971), litoměřicích (1972), na dobříši (1982), v Praze 
(1991), Náchodě a v roudnici n. l. (1995).

v sedmdesátých letech byl nucen vrátit se k restaurování a od roku 1974 do roku 1987 
pracoval v týmu restaurátorů vedených olbramem Zoubkem (Z. Palcr, v. Boštík, ad.) 
na zámku v litomyšli. v litomyšli vzniklo jedno z důležitých center neoficiální kultury, 
do něhož patřili např. filozof Petr rezek a spisovatelka libuše moníková, kterou pobyt 
v litomyšli inspiroval k napsání románu Fasáda.

v sedmdesátých a osmdesátých letech nemohl samostatně vystavovat. Jednu z výjimek 
představuje výstava v městském kulturním středisku v dobříši, připravená vladimírou 
eidernovou – koubovou a marií Černou (klimešovou) v lednu 1982. vernisáž se stala kul-
turní událostí, které se zúčastnili mj. teoretik Jindřich chalupecký a ředitel Národní galerie 
Jiří kotalík.

roku 1991 měl důležitou výstavu v pražské Nové síni, kterou kurátorsky připravil Jan kříž 
a instaloval Zdeněk Palcr, roku 1995 výstavy v sgvu v Náchodě a gmu v roudnici nad 
labem. stanislav Podhrázský zemřel v Praze 20. května 1999. Posmrtnou retrospektivní 
výstavu a katalog připravil Jan kříž v litomyšli a Čmvu v Praze roku 2001. dosud nejroz-
sáhlejší posmrtnou retrospektivní výstavu a souborný katalog Podhrázského díla připravi-
la marie klimešová roku 2013 v galerii hlavního města Prahy, dům u kamenného zvonu.

ve své rané tvorbě koncem 40. let byl jako řada příslušníků generace (medek, sekal, 
Fára) ovlivněn surrealismem. tato perioda byla poměrně krátká, protože děsivá osobní 
zkušenost se zkoumáním vlastního podvědomí autora od dalších experimentů odradila. 
v kresbách i malbách z poloviny 50. let, kdy se opět vrátil k volné tvorbě, používá spíše 
formální atributy surrealistické malby – nedefinovaný prostor bez perspektivy se záhad-
nými předměty a rostlinstvem obklopující dívčí postavy.
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styl Podhrázského maleb upomíná na 
raně renesanční masacciovu fresku 
vyhnání z ráje (1424). odkazem surre-
alismu jsou záhadné biomorfní útvary 
a předměty přenesené odjinud, případ-
ně citace jiných autorů. Jako variaci na 
medkův obraz den a noc (1956) zřej-
mě Podhrázský maloval své dvě dívky 
(1956), do obrazu Neděle (1957) zasadil 
v pozadí rothmayerovy židle známé 
z fotografií Josefa sudka, dívky na 
poli (1959) opakují motiv z milletových 
sběraček klasů (1857). v obrazech 
Podhrázský užívá jemné valéry barev, 
jeho modelace postav je manýristicky 
stylizovaná. v 60. letech více používá 
špachtle, soustřeďuje se na strukturu 
malby a často zcela potlačuje objem 
i perspektivu (Pole, 1961, hlava, 1962).

v uvolněné atmosféře konce šede-
sátých let kreslí Podhrázský sérii aktů 
a mileneckých dvojic, ale jeho erotic-
ká témata nejsou explicitní a zachová-
vají cudnost. v sedmdesátých a osm-
desátých letech se v obrazech často 
objevují zvířata, některé motivy obra-
zů souvisejí přímo s tehdejšími kresba-
mi Podhrázského pro fasádu zámku 
v litomyšli.

Zastoupení ve sbírkách: Národní gale-
rie v Praze; centre georges Pompidou, 
Paříž; muzeum Narodowe, Wrocław; 
galerie hlavního města Prahy; České 
muzeum výtvarných umění v Praze 
(dnes gAsk); galerie moderního umění 
v roudnici nad labem; Alšova jihočeská 
galerie v hluboké nad vltavou; galerie 
umění karlovy vary; galerie moderního 
umění v hradci králové; východočeská 
galerie v Pardubicích; galerie klatovy 
/ klenová; oblastní galerie v liberci; 
muzeum umění olomouc; soukromé 
sbírky v Čr a v zahraničí.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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29.

Veselý Aleš (1935)

Stigmatický reliéf
1965
asambláž, plech, pletivo, dřevěná deska
75 × 63 cm
sign. na rubu Aleš veselý 1965

pravost potvrzena autorem (certifikát)

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

stigmatické reliéfy vznikaly na počátku 60. let a navazovaly na magické obrazy, jejichž 
princip dále rozvádějí. Jde o stigma, které není fyzické, ale metafyzické. stigmatické 
objekty nemají symetrický charakter, jejich okraje jsou okusovány okolním prostorem 
a prostor je zabírán plochou objektů. se stigmatickým reliéfem není zacházeno jako 
s plochou obrazu, ale jako se svébytným prostorovým dílem, které je nazírané ze všech 
stran. Plochy objektů svými obnaženými trhlinami, ze kterých vyrůstají ostré kovové 
bodce, probouzejí pocit fyzického i psychického ohrožení.

„o jejich vnitřním přetlaku svědčí zvrásněné vyvřeliny a napjaté silokřivky, vybíjející se 
svými špicemi do okolního prostoru, a dávají tak celému objektu expanzivní charakter.”

František Šmejkal, z katalogu z výstavy v Alšově síni v Praze

prOpAGáTOr iNfOrmeLU, 
imAGiNATiVNÍ A exisTeNciáLNÍ sLOžKy
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30.

Koblasa Jan (1932)

Apokalypsa
1964
tempera, tiskařské barvy, karton
101 × 71 cm
sign. Pd monogram k 964

na rubu autorem název s datací 64

pravost potvrzena autorem

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

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč vyvolávací cena: 110 000 Kč

Jan koblasa je legendou mezi umělci tzv. generace 60. let. Jeho dílo se tehdy ocitá 
na slavných výstavách konfrontací a dostává nabídky vystavovat v zahraničí, což je 
ovšem oficiálními úřady soustavně zamítáno. v té době je zastoupen na výstavách ve 
Washingtonu (Art since 1950) a ve varšavě (Argumenty 62). významně spolupracuje 
počátkem 60. let s mikulášem medkem, což má zřetelný vliv i na jeho cyklus abstraktních 
forem, nazvaný Apokalypsa. dílo Pátá pečeť náleží svým estetickým projevem k nejza-
jímavějším. reaguje na totalitní tlak své doby a citlivě vstřebává odvěké téma otevírání 
páté pečeti, které zpracoval již manýristický malíř el greco (viz stejnojmenný obraz 
v metropolitním muzeu v New Yorku). Jan koblasa je světově uznávaným sochařem 
a malířem, který nyní žije v německém kielu a je zastoupen ve významných sbírkách 
v evropě a v zámoří.

AbsTrAKTNÍ fOrmA 
mALÍřsKéhO GesTA 
A OTisKů
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31.

Kučerová Alena (1935)

Slavnost
1965
rytý a perforovaný plech, tiskařská čerň
44 × 42 cm
sign. na rubu Alena kučerová 1965

reprodukováno:
 � monografie, 2005, str. 42

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

odhadní cena: 180 000 – 220 000 kč vyvolávací cena: 150 000 Kč

Počátky tvorby této ojedinělé autorky byly poznamenány zájmem o přírodu, zobrazova-
né nejčastěji kresbou s úspornou zkratkou i pozdější časté užívání rastru na pozadí výjevu. 
Zobrazení lidských postav, zvířat a přírody získávalo postupem času stále abstraktnější, 
až geometrickou formu, ale autorka se tohoto námětu nikdy nevzdala a později se opět 
k přírodě vrací ve formě často velmi konkrétního výjevu. Šedesátá léta byla dobou strmé-
ho vzestupu umělčiny kariéry a lemovala je dlouhá řada důležitých výstav v prestižních 
zahraničních galeriích a muzeích. Alena kučerová byla považována za velmi původní 
a přínosnou umělkyni, což byl právě ten důvod, proč byla tak často spolu s vladimírem 
Boudníkem a Jiřím Balcarem zvána do zahraničí.

Prakticky nejprůlomovějším prvkem v její tvorbě bylo objevení nezvyklého silného účinku 
perforace plechových matric a jejich otisků na papír. k použití prorážených plechových 
matric bylo přikročeno z ekonomických důvodů, protože použitý pocínovaný plech byl 
velmi dostupný, ale nedaly se do něj dost dobře rýt složitější, jemné kompozice a tak 
jedinou cestou k získání obsažného a silného výsledku otisku bylo jeho perforování, rytí 
a někdy i vytrhávání, či skládání jeho rozřezaných dílů. Záhy autorka objevuje umělec-
kou svébytnost použitých matric a už v roce 1965 se vedle kreseb a grafik poprvé stávají 
samostatnými uměleckými artefakty na výstavě v galerii na karlově náměstí. Zprvu byly 
tyto plechové reliéfy ponechávány ve své prapůvodní ryzosti, účelové čistotě a zbytky 
tiskařské černi dodávaly kovovému lesku matric magický kontast, ale později autorka 
některé přemalovala syrově působícími barvami a někdy i umístila do hrubých dřevě-
ných rámů. Nabízené dílo patří mezi první a skutečně nejkvalitnější perforace, bylo vybrá-
no v ateliéru autorky před dvaceti pěti lety do významné zahraniční sbírky a je otištěno 
v monografii z roku 2005 na staně 42.

KOUZeLNice s pLechem 
A dÍrKAmi
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32.

matal bohumír (1922–1988)

Prakrajina
1963
olej, email, sololit
95 × 151 cm
sign. Pd matal 63

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

provenience:
 � významná sbírka Brno

odhadní cena: 400 000 – 500 000 kč vyvolávací cena: 260 000 Kč

matalův přechod od pevné konstrukce obrazové plochy k lyrické abstrakci amorfních 
tvarů zrozených z okamžiku a působením náhody byl překvapující a v kontextu dosa-
vadní tvorby stěží pochopitelný. Bylo to intermezzo, které snad bylo výsledkem působení 
zákona o přitažlivosti protikladů, snad – nepříliš vzdáleno v čase od experimentů fran-
couzských tašistů či amerických protagonistů drippingu – projevem furiantské výzvy 
„velkému světu umění”.

matal si vyzkoušel nové technické možnosti, experimentálně ověřil vypovídající schop-
nost barvy jako živé, samostatně existující substance. Nechává volně stékat barevné 
emaily, aby je po zaschnutí malířsky dotvořil a interpretoval jako krajiny vod, opilé korá-
by či Ptačí hřbitov, vrství a plasticky modeluje barevnou pastu, z níž se stává lávovitá 
protoplazma, zvrásněná matečná hmota ovládaná slepými přírodními zákony, skrývající 
nejhlubší tajemství zrodu života v samých prvopočátcích světa – Prakrajina.

LyricKá AbsTrAKce 
V OKAmžiKU ZrOZeNÍ
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Jan kubíček je prakticky jediným naším konstruktivistou, který od samotného počátku 
svého vstupu na půdu umění exaktních forem zůstává přes padesát let ve své tvorbě 
naprosto věrný geometrickému přesvědčení. v druhé polovině šedesátých let, tedy 
v čase nově vzniklé umělecké svobody se spolu s našimi dalšími vybranými protagonis-

ty konktrétního umění (hlavně s hugem 
demartinim, karlem malichem, Zdeňkem 
sýkorou a milošem urbáskem) stává vyhle-
dávaným autorem západoevropských 
galerií a muzeí. Zde se tvorba těchto auto-
rů z Československa setkává s díly jejich 
západních kolegů a k velkému překvape-
ní mnohých zahraničních skeptiků ve srov-
nání plně obstává.

díky těmto konfrontacím, ale hlavně díky 
kvalitě i svébytnosti tvorby, jsou jeho díla 
hojně zastoupena v mnoha institučních 
i soukromých sbírkách po celém světě. 
Nabízený obraz je výjimečný jednak tím, že 
se jedná o jedno z nejprvnějších ryze geo-
metrických děl autora, ale též velmi zdaři-
lou barevností, a je dokonalým dokladem 
počátku umělecké cesty Jana kubíčka. 
Jedná se o velmi kvalitní a ojedinělý obraz 
našeho klasika konstruktivního umění 
s vysokým sběratelským potenciálem. dílo 
bylo získáno do aukce z významné zahra-
niční sbírky.

33.

Kubíček Jan (1927)

Kruh a plochy
1965
akryl, plátno
55 × 35 cm
sign. na rubu Jan kubíček

na rubu autorem: obraz 1965

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

odhadní cena: 240 000 – 280 000 kč vyvolávací cena: 200 000 Kč
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34.

balcar Jiří (1929–1968)

Událost I.
1962
olej, plátno, asambláž, plast
135 × 82 cm
sign. Pd Balcar

na rubu autorem událost i., na rubu nečitelná razítka, etiketa ČsFvu

pravost potvrdili: Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. Zdenek Primus

reprodukováno:
 � umění je abstrakce – česká vizuální kultura 60. let, Z. Primus, str. 128, Praha (2003)

odhadní cena: 600 000 – 750 000 kč vyvolávací cena: 550 000 Kč

událost iii, 1962, už nemá strukturovaný povrch informelem ovlivněných pláten let 1959 až 
1961, naopak, Balcar maluje hladkou a bezemocionální matnou černou plochu, na které 
jsou v dolní části obrazu znázorněny dvě proti sobě stojící síly – připomínající beranidla. 
Beranidlo na pravé straně má množství malých výstupků, znamení, dokumentujících 
možná počet vyhraných duelů. tato síla je také očividně silnější, protože zatlačuje levé 
beranidlo k levému okraji obrazu. Na druhé hlavici žádné výstupky nejsou, místo nich je 
tam nepravidelný, nárazem deformovaný temně zelený kruh. Nad tímto pozoruhodným 
duelem se vznáší jakási žhnoucí koule, možná planeta, o jejíž vlastnictví tu jde. v horní 
části obrazu je patrná lehce prověšená, možná pouze z kompozičního hlediska důležitá 
linie. Je však také možné, že jde o nedostižně vysokou linku horizontu.

Jiří Balcar patřil k umělcům, kteří reagují na vnější podněty vyvíjející se, stagnující nebo 
hroutící se společnosti. v roce 1962 se ve světě seběhly dvě významné události, které 
mohly sloužit jako inspirace k obrazu událost iii. dne 20. února obletěl první Američan 
Zemi a dne 4. října byla podepsána protikubánská deklarace, což vedlo k nárůstu napětí 
mezi usA a sssr. v obou případech nejde jen o jakýsi imaginární boj o planetu Zemi, 
nýbrž v jádru o boj reálný.

sTěžeJNÍ dÍLO ČesKé 
ViZUáLNÍ TVOrby
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35.

piesen robert (1921–1977)

Z cyklu Gehinnom
1974
emailová barva, olej, bronz, plátno
70 × 60 cm
sign. na rubu robert Piesen 1974

na rubu název, na blindrámu popis díla

odhadní cena: 700 000 – 800 000 kč vyvolávací cena: 600 000 Kč

cyklus gehinnomů byl započat v roce 1960 a stal se nejobsáhlejším a nejrozmanitějším 
z Piesenových informelních cyklů. Na rozdíl od předcházejících je jejich textura rozvíjena 
ve vyšších vrstvách litými laky, které vytvářejí jemnější, často až ornamentálně uspořá-
danou plochu, v níž hrají daleko podstatnější úlohu světelné jiskry, vystupující z temné 
hmoty. rozvíjí se v nich mýtus o gehenně, jedné z představ starozákonního pekla. Název 
vychází ze jména Údolí synů hinnomových na jihovýchodě Jeruzaléma, známého 
v minulosti lidskými obětmi k poctě molocha. Ústy proroka Jeremiáše vyslovuje hospodin 
apokalyptický trest nad modloslužebníky. gehinnom leží v podzemí nebo za horami 
temnoty v nejzápadnějším kraji světa, zapadající slunce jím v noci prochází a od něho 
získává svůj ohnivý žár. v talmudu existují podobná líčení jeho nekonečně velkého pod-
zemního prostoru, který má sedm pater, z nichž hlubší je vždy určeno větším hříšníkům. 
tyto představy korespondují jak s amorfní strukturou mnohých Piesenových gehinnomů, 
tak s mnohými obrazy ohnivého magmatu.

ArcheTypáLNÍ 
sTArOZáKONNÍ LisT
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36.

Kotík Jan (1916–2002)

Nepravidelná tabule
1965
olej, akryl, plátno
114 × 185 cm
sign. ud J. kotík 65

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

odhadní cena: 300 000 – 400 000 kč 
vyvolávací cena: 240 000 Kč

Jan kotík předjímal nové konceptu-
ální myšlení, které se na internacio-
nální scéně teprve utvářelo. vytvořil 
díla představující nové, konceptuální 
vztahy mezi jazykem exprese a jazy-
kem geometrie. Řada jeho realizací 
reprezentuje různé aspekty tohoto 
řešení. Fascinující je obraz tabule, 
kde jsou jednotlivé poměrně hodně 
spontánní malířské záznamy a další 
novinkou jsou znaky, číslice, impliku-
jící způsob registrace jako třeba při 
nějakém laboratorním experimentu. 
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KONcepT  
feNOmeNOLOGicKéhO ObrAZU



108

37.

Grygar milan (1926)

Akustická kresba
1965
tuš, karton, lepenka
87,5 × 61,5 cm
sign. Pd milan grygar 1965

pravost potvrdili: Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. Zdenek Primus

reprodukováno:
 � umění je abstrakce – česká vizuální kultura 60. let, Zdenek Primus, str. 252, Praha (2003)

odhadní cena: 350 000 – 400 000 kč vyvolávací cena: 280 000 Kč

Akustická kresba, 1965, byla vytvořena rok po vzniku prvních experimentálních prací 
a vykazuje všechny znaky grygarovy abstraktní kresby bez použití klasického pera či 
tužky. grygar pracoval se skleněnou trubicí a kovovou krabičkou, jejichž barvou potře-
né hrany tisknul silněji či slaběji na papír. v několika případech nechal zatékat barvu 
dovnitř trubice, čímž téměř vyplnil plochu kruhu. tím, že se grygar důsledně rozhodl pro 
černou tuš, potvrdil kresebný charakter těchto prací a současně se vydal, pravděpo-
dobně ještě nevědomě, cestou chromatické, formální a jistě i emocionální zdrženlivosti 
jednak ke geometrickému, na čáře postavenému bílému obrazu sedmdesátých let, 
který jen do jisté míry simuluje prostor, jednak (v osmdesátých letech) k rozložení plochy 
opět pomocí čáry, ale tentokrát na černém podkladě, který je neutrálním a současně 
umocňujícím prvkem.

Pokud jde o grygara, nejjednodušší by asi bylo dát ho do souvislostí s Johnem cagem, 
kterého mohl poznat již v první polovině šedesátých let, a se skupinou Zero. v roce 1964 
navštívil milan grygar benátské bienále, dále Francii a Řecko, kde viděl, že gestuální 
abstrakce již dostoupila vrcholu. oslovit ho musel vystavený lucio Fontana, enrico 
castellani, morris louis a pravděpodobně i Jasper Johns.

fOrmA chrOmATicKéhO 
emOciONáLNÍhO 
experimeNTU



109



110

38.

fára Libor (1925–1988)

Koníček
1977
asambláž, dřevo
85 × 64 cm
sign. ud Fára 77

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

reprodukováno:
 � monografie v. lahoda – libor Fára, gallery 2006, str. 374, č. 441

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

UměNÍ chAOTicKéhO řádU
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Fára si vybíral ty kusy odpadu, které mohly ještě 
promlouvat o zašlé kráse starých časů dané-
ho objektu a které měly schopnost proměny. 
Nevytvářel banální asambláže odpadů, junk 
art. Fárův odpad byly fragmenty věcí, které 
kdysi možná byly krásné a vznešené, a které 
tu a tam o této kráse a vznešenosti v detailu či 
náznaku promlouvají. odpad byl stále nosite-
lem jakési noblesní, skryté krásy.

Fárův důraz na dřevo byl důležitý. vždyť již 
roland Barthes koncem padesátých let upo-
zornil na skutečnost, že věci začínají být stále 
více vyráběny z plastů. „konsternujícím zna-
kem je postupné mizení dřeva, přestože díky 
své tvrdosti i jemnosti i díky přirozenému teplu, 
které je při doteku cítit, představuje ideál-
ní materiál. dřevo odebírá jakémukoliv tvaru 
agresivitu příliš ostrých úhlů, i chemický chlad 
kovu. když se s ním hraje, když je ohmatáváno, 
dřevo se nechvěje ani neskřípe, jeho zvuk je 
zároveň tlumený i jasný, je to důvěrně známá 
a poetická substance.” možná, že Fára také 
cítil rozpínavost plastické hmoty, která se drala 
jak do designu a užitého umění, tak do umění 
asambláže.

Fárova práce s nalezenými objekty odpovídala 
tomu, co v případě marcela duchampa bylo 
označováno jako „upravené ready-made” 
(rectified ready-made). ve vlastní výtvarné 
tvorbě jde o transformaci předmětů každoden-
ního užívání. Fára z nich vytváří pozoruhodnou 
prostorovou visící konstrukci, která nemá ambi-
ci stát se, jako v případě karla malicha, jakýmsi 
selektivním mikrokosmem představ, ale je spíše 
výrazem „chaotického” řádu.

Po delším mlčení a jakémsi „zimním spánku” 
začíná dílo libora Fáry promlouvat vlastním 
jazykem. v něm se mísí racionalita a iraciona-
lita, krása a všednost, přesná výtvarná kompo-
zice a těkavý náboj neuchopitelné a neklidné 
duše. Nepřehlédnutelně se stává součástí šir-
šího kulturního kontextu. v invenci, imaginaci 
a inovačních postupech si samo otvírá stěny.
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39.

Tikal Václav (1906–1965)

Z cyklu Větrné zámky
1962
olej, tempera, malířská lepenka
35 × 41,5 cm
sign. Pd tikal 62

na rubu razítko Z pozůstalosti václava tikala

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

vystaveno:
 � galerie moderna Praha 2014

odhadní cena: 100 000 – 120 000 kč 
vyvolávací cena: 85 000 Kč

kolem roku 1962 se václav tikal nechal na krát-
kou dobu znovu zlákat příkladem abstraktní 
malby, a to několika obrazy z cyklu transformace 
(vklínění, vřazení, včlenění a pronikání, 1962) a ve 
velmi osobité reakci se pokusil i o novou figura-
ci poněkud kontroverzním obrazem Zamilovaný 
herakles (1962), ale vzápětí se opět vrátil k linii 
původní, která jej upoutala natolik, že později 
navázal i několika obrazy solitérními (např. Zpívající 
les, spojení nebo lyrické konstrukce, 1963).

v diskuzi malířů v časopise květen tikal vyjádřil 
názor, že není chybou umělce, není-li jeho vztah 
k realitě vždy jednostranně optimistický, jak se 
žádá, neboť ani skutečnost není jednostranně 
pozitivní a „…zůstává stále o míle vzadu za našimi 
touhami a sny…”

má proto zcela pravdu František Šmejkal, dovádí-
-li závěrečné období tikalovy malby …k onomu 
Bretonovu cílovému bodu, „kde život a smrt, sku-
tečné i pomyslné, sdělitelné i nesdělitelné, nahoře 
a dole nemohou být vnímány jako protiklady”…
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40.

fára Libor (1925–1988)

Terč
1975
asambláž, dřevo
85 × 64 cm
sign. Pd Fára 75

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

reprodukováno:
 � monografie v. lahoda – libor Fára, 
gallery 2006, str. 377, č. 444

odhadní cena: 150 000 – 180 000 kč 
vyvolávací cena: 120 000 Kč
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41.

boštík Václav (1913–2005)

Vrásnění
1969
olej, plátno
60 × 60 cm
sign. ud Boštík, na rubu na blindrámu václav Boštík

pravost potvrdili: Phdr. Zdenek Primus, Phdr. Jaromír Zemina

provenience:
 � význačná sbírka Praha

popsáno a reprodukováno:
 � Zdenek Primus – umění je abstrakce, Praha 2003, str. 218/219

odhadní cena: 3 200 000 – 3 500 000 kč vyvolávací cena: 2 900 000 Kč

UměNÍ TrANsceNdeNTNÍ 
mediTAce
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Pokusů o zmaterializování světla a čisté 
materie bylo na přelomu padesátých 
a šedesátých let více, v Německu to byla 
především skupina Zero. s václavem 
Boštíkem však byli alespoň vizuálně spříz-
něni i raimund girke, rupprecht geiger 
nebo gotthard graubner. rýhující se pole, 
nebo vrásnění, 1969, jak Boštík nejčastě-
ji horizontálně vedené, rozpité pravidel-
né čáry nazýval, působily, jako by v nich 
docházelo k nějaké pulzaci nebo k změ-
nám v hustotě a intenzitě jejich seskupení. 
Některé dokonce vykazovaly mírné zakři-
vení a vytvářely tím, podle teorií o stále se 
rozpínajícím vesmíru, nový prostor.

vrásnění vzniklo v rakouském eisenstadtu, 
kam byl Boštík pozván na tříměsíční pra-
covní návštěvu spojenou s výstavou v roce 
1969 a kde vytvořil tři obrazy. i tento obraz 
působí, jako by byl namalován jen dvěmi 
barvami: modrou a bílou. ve skutečnosti je 
do nich zakomponovaná i červená, která 
vystoupí, jakmile na ni dopadne teplé svět-
lo. vrásnění vytváří na čtvercovém formátu 
pravidelný kruh, který tím, že k okrajům 
barevně zeslabuje, působí ve středu vydu-
tě, a je tedy vlastně koulí.

„sním o malbě, která bude celá bílá”. 
svým vyznáním však měl Boštík na mysli 
i něco jiného, totiž symbol bílé barvy jako 
transcendentní hodnoty spojující dva póly, 
ten, který jsme schopni vidět, chápat a žít, 
a ten, který je za našim duševním horizon-
tem a ke kterému má věda dnes tak blízko, 
jako mělo kdysi náboženství.
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42.

Nepraš Karel (1932–2002)

Račte zatočit
1969–70
kovová plastika, litina, převodové řetězy
výška 42 cm
neznačeno

pravost potvrdila: Phdr. ilona víchová

odhadní cena: 300 000 – 350 000 kč vyvolávací cena: 280 000 Kč

Pojetí role grotesknosti poznamenává celou Neprašovu tvorbu. v hlavách, Figurách 
a dialozích z poloviny 60. let dochází k absurdní proměně vnitřku do vnějšku. Postavy 
a hlavy budou nadále budovány z drátů, armatury, instalatérských trubek, kovových 
nebo procelánových prefabrikátů, které se podílejí na metamorfóze těla do osamělých 
nebo indiferentních groteskních figur. mají podobu loutek s jejich vedenými gesty nebo 
mechanických monster, a absurdních her s figurou typu račte točit nebo Přepadení 
králíkárny.

Neprašova tvorba je cele zaměřena k figuře jako k nositeli výrazu existence. od počátku 
je determinovaná jejím přijetím jako absurdity.
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43.

slavík Otakar (1931–2010)

Oranžová kompozice (Ohnivý provazolezec)
1979
olej, plátno
69 × 60 cm
sign. na rubu slavík 79

provenience:
 � z majetku význačného českého filozofa a teoretika umění (Praha)

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

odhadní cena: 180 000 – 200 000 kč vyvolávací cena: 170 000 Kč

celá slavíkova malířská tvorba se v podstatě konstituuje na dvou základních pilířích, na 
barvě a figuře. tím navazuje na tradici moderní malby, speciálně její koloristickou linii, 
v níž pro slavíka hlavní roli sehrávali v evropském prostoru P. Bonnard a h. matisse, v čes-
kém umění pak J. Preisler nebo J. Prucha.

specifickým a neortodoxním způsobem se slavík vztahuje k problému „figuralismu”. 
v době, která začíná figuru prožívat a promýšlet v nových možnostech, dospívá k osobi-
tému pojetí figury, které nevychází z příběhu, z nasazení postavy do kritických pozic, jak 
předpokládaly kupř. la figuration narrative nebo pop-art, není ale ani úplným popřením 
příběhu, jak dokládají slavíkovy silně tematizované obrazy tanečnic, kulisáků nebo pro-
vazolezců.

„Figuru nemaluju. Figura musí vzniknout během procesu malování”, říká slavík.

sUbJeKTiVNÍ, ideALisTicKý 
seNZUALismUs
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44.

Kolíbal stanislav (1926)

Symetrický objekt
1965
sádra, železo
55 × 55 × 54 cm
sign. nezjištěna

popsáno a reprodukováno:
 � Zdenek Primus – umění je abstrakce, Praha 2003, str. 244

odhadní cena: 700 000 – 750 000 kč vyvolávací cena: 550 000 Kč

když stanislav kolíbal v roce 1963 přešel ze silně abstrahující figury k abstraktní plastice 
s obsahovou výpovědí postavenou na společenských a filozofických faktorech, bylo 
jasné, že k jejich pochopení je potřeba jak intelektuálně citlivé, tak výtvarně nadané oko. 
v roce 1968 se tomuto druhu senzitivity začalo říkat Nová citlivost.

symetrický objekt, 1965, odpovídá tomuto označení. Na mramorové desce spočívá jaká-
si roztavená, ztracená forma připomínající dvě blízko sebe položené bílé sopky. Z nich 
vystupují dvě masivní železné čtyřhranné tyče, na nichž jsou upevněny v pravidelných 
odstupech vždy tři vodorovné, bíle natřené hranoly, které se při pohledu zepředu překrý-
vají. mezi nimi jsou dvěma slabými železnými pruty upevněny další dva hranoly, jež jsou 
zepředu viditelné v mezerách mezi krajní trojicí hranolů.

mnohovrstvá, průnikově prostorová plastika rozdělená na osm článků má i působením 
bílé barvy odlehčený charakter. Bílá barva navíc plastikám dodává dojem nezaujatosti, 
a jakési čiré zhmotněnosti bez myšlenkových přívlastků.
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45.

demartini hugo (1931–2010)

Objekt 1969
1969
chromový plech, organické sklo
26 × 50 × 50 cm
sign. na rubu h. demartini

na rubu signováno a popsáno autorem

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

reprodukováno:
 � v monografii demartini, gallery,  
2010, str. 86

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč 
vyvolávací cena: 170 000 Kč

koule je nepochybně jedním z civilizač-
ních prasymbolů, avšak hugo demartini 
se k tomuto symbolu vyjádřil takto: 
„elementární formy estetického zkoumání 
a působení, jichž umění užívá, jsou důsled-
ně zbaveny každého metaforického a sym-
bolického rozměru.”

„Je známo, že hladkost je vždy atributem 
dokonalosti, protože její opak prozrazuje 
technickou operaci a lidské opracování. 
kristova tunika byla z jednoho kusu látky, 
stejně tak jako kosmické rakety ze science 
fiction jsou vyrobené z jednoho kusu kovu”.

ciViLiZAČNÍ prAsymbOL 
eLemeNTárNÍ TVOrby 
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46.

Kubíček Jan (1927)

Čtyři skupiny obdélníkových elementů, se dvěma souhlasnými  
a se dvěma protikladnými rotacemi
1973
akryl, plátno
73 × 73 cm
sign. na rubu autorský štítek s popisem díla

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

odhadní cena: 300 000 – 350 000 kč vyvolávací cena: 250 000 Kč

Jan kubíček patří společně s karlem malichem, Zdeňkem sýkorou a radkem kratinou 
k výrazným zástupcům českého konstruktivismu. Jeho umělecké aktivity jsou široké, 
zahrnují fotografické práce, kresby, reliéfy, plastiky, ale především malbu. Zpočátku ho 
zajímalo existenciální a civilistní ztvárnění městských reálií. Později dospěl až k abstrakt-
nímu umění. do svých děl vplétal především geometrické tvary, experimentoval s nimi 
a akcentoval jejich vyzývavost sytými barvami. vyvinul speciální techniku šablon a pro-
střednictvím nápisů a znaků v obrazech prošel ojedinělou formou lettrismu, tedy formou 
mezi abstraktní malbou a znakovým zobrazením, až ke zcela autonomní geometrii.

kubíčkova tvorba měla velký ohlas především v Německu, od konce šedesátých let 
minulého století tam vystavoval samostatně. doma se kubíček účastnil výstav klubu 
konkretistů a legendárního projektu Nová citlivost v roce 1968. od roku 1963 byl členem 
skupiny křižovatka. 

předsTAViTeL KONKréTNÍhO UměNÍ 
A AUTONOmNÍ GeOmeTrie
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michelangelo Pistoletto byl v šedesátých letech jedním z nejdůležitějších protagonistů 
tehdejšího hnutí Arte povera, dnes patří mezi nejrenomovanější světové umělce a po 
celá desetiletí pracuje se zrcadlením. Jeho díla jsou často velkoformátová zrcadla 
s natištěnými motivy postav v reálné velikosti, které při umístění v interiéru vyvolávají 
fantaskní desiluzi. Jindy jsou zrcadla autorem polévána barvou, či na místě rozbíjena 
a odpadlé střepy, anebo stříkance barev na zdi a podlaze jsou součástí konceptuálního 
díla. Na přelomu tisíciletí vytvořil Pistoletto sérii organicky tvarovaných zrcadel, které byly 
vždy po okrajích orámovány barevným pruhem a uprostřed nichž byl vepsán dlouhý kód 
složený z číslic a písmen.

díla nazvaná Frattali se od sebe lišila jednak tvarem zrcadla, barvou orámování a hlavně 
vždy unikátní kombinací napsaného kódu.

Frattali pak v duchu autorova konceptu matou nejen nerozluštitelnosti dlouhé řady 
znaků, ale i reflexí diváka a okolí v díle. Z této řady jsou sběratelsky nejvýše ceněna 
obdobně atraktivně tvarovaná zrcadla s červeným orámováním a průkazem původu, 
který k nabízenému dílu samozřejmě také patří.

47.

pistoletto michelangelo (1933)

Frattali (rossi)
1999–2000
tvarované zrcadlo, speciální červená barva, stabilní značkovač, akrylová kazeta
sign. na rubu Pistoletto 1999/2000

na rubu název autorem

přiložen certifikát s potvrzením pravosti signovaný autorem

odhadní cena: 150 000 – 250 000 kč vyvolávací cena: 90 000 Kč

misTr fANTAsKNÍch 
desiLUZÍ
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48.

šimotová Adriena (1926–2014)

Oko zavřené
1999
protrhávaný karton, kresba černým pigmentem
106 × 154 cm
sign. ud Adriena Šimotová 99

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

odhadní cena: 500 000 – 600 000 kč vyvolávací cena: 290 000 Kč

dílo této výjimečné a mezinárodně uznávané umělkyně se velmi často zabývá vyjad-
řováním niterných pocitů a existence podstaty lidského bytí pomocí pouhých doteků 
pigmentem obarvených rukou, popřípadě zraňováním použitého materiálu trháním, 
řezáním, či perforací. Jen papír tak svojí křehkostí, dokonale korespondující s éterickou 
podstatou autorčiny tvorby dokáže nejpřesvědčivěji zprostředkovat její poselství a dodat 
dílu další rozměr, což i vysvětluje to, že její velkoformátové práce právě z tohoto materiálu 
se těší vysokému zájmu soukromých sběratelů a institučních galerií.

Nabízené dílo patří mezi nejvýznamnější práce autorky a představuje kromě jasných 
sběratelských kvalit i vhodnou příležitost k perspektivní investici. obdobně kvalitní práce 
od Adrieny Šimotové nebyla na aukčním trhu doposud nabízena.

hypOTéZA 
experimeNTáLNÍ VerifiKAce
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tento autor se od šedesátých let zabývá vyjádřením pohybu pomocí rafinovaných kon-
strukcí svých uměleckých objektů. v roce 1966 měl svoji, do tehdejší doby nejdůležitější 
výstavu ojediněle avantgardních objektů v Praze na václavském náměstí, kde se jeho 
doposud spíš v ústraní skryté dílo objevilo veřejnosti, ale i zahraničním kritikům, kteří zde 
výstavu náhodně objevili.

tím se odstartovala umělcova strmá kariéra a později se již zúčastňuje důležitých pre-
zentací světového kinetického umění, kde se jméno milan dobeš vyjímá mezi Yaacovem 
Agamem, Jesú rafaelem sotem, Julio de Parcem a dalšími. Následné represe moder-
ního umění a jejich reprezentantů, kterými se u nás nechvalně proslavila sedmdesátá 
léta, eliminovaly sice dobešovu výstavní činnost i jeho doposud časté cesty do zahrani-
čí, ale vůbec nezměnily jeho umělecké přesvědčení a směr jeho tvorby, jenž si nadále 
nekompromisně drží. milan dobeš se bez nadsázky nechá označit za světového umělce 
a jednoznačně nejvýznamnějšího reprezentanta kinetického umění druhé poloviny dva-
cátého století tehdejšího Československa. reliéf pochází z nejvyhledávanější doby tvorby 
a byl autorem v devadesátých letech kompletně restaurován.

49.

dobeš milan (1929)

Opticko-kinetický reliéf
1967
objekt, kov, sklo, plast, dřevo
39 × 39 × 4,5 cm
sign. Pd m. dobeš, na rubu m. dobeš 67

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

VýZNAmNý repreZeNTANT 
KiNeTicKéhO UměNÍ
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50.

Kolář Jiří (1914–2002)

Něco jako zápas Jakuba s andělem
1984
koláž, deska, plexi box
100 × 70 cm
sign. na rubu Jiří kolář 84

na rubu popis autorem, dva štítky s názvem díla a etiketa galerie lelong Paris

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

odhadní cena: 320 000 – 350 000 kč vyvolávací cena: 290 000 Kč 

charakteristickými metodami jsou pro Jiřího koláře novátorské koláže – roláž (proužky či 
čtverečky rozstříhané fotografie umisťovány za sebe), proláž (prolínání motivů), chiasmáž 
(obraz z malých výstřižků nebo třeba známek), muchláž (zmačkání a opětovné narovná-
ní papíru) nebo antikoláž.

kolážové techniky tvoří jádro kolářovy výtvarné kariéry. Pracoval s nožem a lepidlem, 
barvy nahrazoval novinovými nebo plakátovými výstřižky. materiál dostával mimo jiné 
od Bohumila hrabala, který tehdy pracoval ve sběrně papíru.

„Život na nás nanáší nové a nové vrstvy neviditelného papíru. Pro jednu vrstvu zapomí-
náme na druhou. A když se nám podaří některou odchlípnout nebo dokonce odtrhnout, 

jsme překvapeni, co všechno v nás vězí. 
co všechno v sobě nosíme, co neodnesl 
čas. A co je schopno nového probuze-
ní, zmrtvýchvstání. třeba jenom prst, tady 
chomáč vlasů, tady bradavka, tady nápis, 
tady nočník, tady kus úsměvu, tady křídlo 
atd. tady, co bylo naše a zde ukradené, 
zde skutečné a tady sen.“

Jiří Kolář

TVůrce experimeNTáLNÍ 
A ViZUáLNÍ pOeZie
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51.

sopko Jiří (1942)

Polibek
1991
akryl, plátno
65 × 75 cm
sign. Pd sopko 91

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

odhadní cena: 90 000 – 120 000 kč 
vyvolávací cena: 65 000 Kč

devadesátá léta jsou pro malíře Jiřího sopka ve 
znamení stále úspornějšího a stále více existenci-
álně založeného malířského výrazu. sopko však 
neopouští princip své vnitřní poetiky a vyvarovává 
se nebezpečí příliš jednoznačného čtení. ve vnitřně 
živé struktuře obrazů a kreseb, v malířské kvalitě 
a hloubce lidské reflexe světa jsou hodnoty, kterými 
Jiří sopko zaujal přesvědčivé místo mezi součas-
nými českými malíři. Přestože je sopkova pale-
ta pestrá a něžná, vypovídá o ubohosti člověka, 
mučeného, pronásledovaného a redukovaného na 
tupý mechanismus. obrazy namalované s bravurní 
lehkostí jakoby skrze nekonečné plochy pronikaly 
přímo do našeho nitra.

„Jedině při malování a sbírání hub dokážu zapome-
nout na všechno. Natolik mě to vcucne, že si neuvě-
domuju nic jiného. v tom je pro mě malování nena-
hraditelné. Ale i když nemaluju, myslím v obrazech.”

Jiří Sopko

misTr fANTAZie  
A VNiTřNÍ pOeTiKy
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Z pařížského dojmu si odnesl námět 
Pařížské divadlo. Je to pohled na scénu se 
dvěma stojícími postavami, v nichž se roze-
znává žena a muž, včetně dalších aktérů 
a praktikáblů. Figury jsou umělé bytosti, jak 
bylo u grosse v té době obvyklé, ale svými 
neklidnými obrysy se účastní imaginárního 
děje. obraz v obdobném řešení opakoval 
přesně o deset let později.

52.

Gross františek (1909–1985)

Divadlo (Paříž)
1973
olej, sololit
33 × 45 cm
sign. Pd F. gross

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

vystaveno:
 � dům umění, Brno 1978
 � horácká galerie výtvarného umění 
– zámek, Nové město na moravě 1978

 � František gross – Perpetum mobile, 
galerie moderna, Praha 2014, č. 15

reprodukováno:
 � katalog výstavy František gross, dům 
umění, Brno

 � katalog výstavy hgvu, Nové město 
na moravě

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč 
vyvolávací cena: 190 000 Kč
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53.

Janoušková Věra (1922–2010)

Pavouk
1992
ocel, osinkocement, fáče
výška 90 cm
zespodu na štítku pavouk 1992 věra Janoušková

reprodukováno:
 � katalog výstavy 1. výstava výtvarného odboru umělecké besedy 1992–1993
 � monografie k výstavě věra Janoušková, mánes Praha 2002

vystaveno:
 � galerie Aspekt Brno 1998
 � výstava výtvarného odboru umělecké besedy, mánes 1992

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

NOVá sOchAřsKá iNspirAce 
UměLecKé VýpOVědi
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v nehrané skromnosti byla věra Janoušková jen málokdy ochotná přiznat, že z její tvor-
by vyzařuje nebývalé světlo sensibility, které vzrušuje i utěšuje, protože jeho zdrojem je 
dech lidské duše. odbývala pochvaly tvrzením, že „tvoří jen tak jako příroda”, jíž netřeba 
napodobovat, zato proměňovat ve formy příbuzné nočnímu výkřiku ptáka, pnutí stromu, 
váhavému kroku chodce a tepu srdce.

když se jí zdálo, že nenachází dostatek uplatnění ve figurálních kompozicích, v nichž 
projevila smysl pro jemnou modelaci a stavební řád sochy, zkusila vytvářet drobné plas-
tiky z uhelné trusky. se zlou se potázala u strážců socialistické ideologie, zato její příznivci 
pochopili, že ve prospěch umění vykročila do oblasti objevů, v níž setrvala.

otevřený přístup ke zdrojům inspirace, zbavený tradičních sochařským vymezení si vynutil 
metodu tvorby, jíž po svém zkultivovala. oslovují ji tvary přírody, ty nezkrotně bující, stejně 

tak ovšem fragmenty „umělé přírody” před-
mětů, které si člověk vytváří k užitku a sotva 
se mu jeví nepotřebné, odhazuje je bez 
studu na smetiště.

s volnou přírodou zůstává ve styku v mode-
lovaných sochách z osinkocementu, se 
světem předmětů v plastikách, svařova-
ných z kovových úlomků se svítícími bar-
vami smaltů a v obrazech s motivy lid-
ských podob a dějů, které skládá a slepuje 
z útržků potištěných papírů. Jistěže jí něco 
napověděl marcel duchamp, když pře-
vedl běžné věci záměnou jejich významu 
do řádu umělecké výpovědi, leccos též 
podnítila vlna pop-artu, ke smělosti sklad-
by ji mimo jiné vyzvaly plastiky césarovy či 
chamberlainovy. Čerpá však svým vlast-
ním způsobem z rodné půdy a atmosféry 
země, kterou důvěrně zná.

Jiří Šetlík
Z vyznání Věře Janouškové
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54.

Kovanda Jiří (1953)

Ze zdi na mě tupě zírá přirození netopýra
2001
olej, akryl, plátno
20 × 20 cm
sign. na rubu na blindrámu J. kovanda 2001

na rubu na blindrámu zkratka názvu: Z. Z. N. m. t. Z. P. N.

provenience:
 � z majetku význačného zahraničního sběratele

reprodukováno:
 � v monografii Jiřího kovandy

odhadní cena: 50 000 – 80 000 kč vyvolávací cena: 30 000 Kč

Jiří kovanda patří dnes k nejznámějším českým konceptuálním umělcům a našim nej-
respektovanějším osobnostem v zahraničí. Na tvůrčí dráhu nastoupil v počátcích 70. let 
akcemi a intervencemi ve veřejném prostoru, na které přizýval jen pár diváků. Zajímá 
jej především jednání jedince v rámci společnosti a překonání určité mentální překážky.

mezi nejznámější akce z poslední doby patří líbání přes sklo v londýnské tate modern. 
Nepřehlédnutelný proud kovandovy tvorby představují také úsporné objekty založené 
na vztahu materiálů. Zajímavé je také období přelomu 80. a 90. let, kdy v jeho díle pře-
vládly malované obrazy, kresby a koláže vymezující se k novým postmoderním tezím. Jiří 
kovanda svými tvůrčími přístupy již řadu let ovlivňuje podobu naší umělecké scény a těší 
se respektu mladších generací umělců. 

NeJVýrAZNěJšÍ KONcepTUáLNÍ 
UměLec NAšÍ scéNy
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klAsickÉ 
& 

moderNí uměNí

Aukce topičův salon Praha
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55.
autor neurčen
Romantická krajina s figurální stafáží
olej, dřevěná deska, parketáž
45 × 61 cm
sign. nezjištěna

 55 000 Kč

55
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56.
berchem Nicolaes (dílna, následovník) (1620–1683)

Výchova Jupiterova
17. století
olej, plátno
89 × 85 cm
sign. nezjištěna
odborná expertiza: Phdr. hana seifertová, analýza vzorků malby univerzita Pradubice, Fakulta restaurování, 
ing. karol Bayer – historické pigmenty používané v období baroka

50 000 Kč

56
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57.
holandský mistr
Zátiší s kyticí růží
18. století
olej, plátno
100 × 73 cm
neznačeno
zdobený rám, odborná expertiza: prof. dr. Jaromír Neumann, drsc.

Zátiší je specifický způsob komunikace s divákem. kromě ryze dekorativních funkcí byl důležitý význam 
jednotlivých květin, které symbolizovaly různá emotivní rozpoložení. Brilantní malba vychází z tradice flámsko-
holandské školy, jak ozřejmuje obsáhlý posudek prof. Jaromíra Neumanna, jednoho z největších znalců 
barokního umění. tento přední expert zdůrazňuje příklon k francouzskému vkusu ve stylizaci růží s prosvětleným 
koloritem. Zátiší má díky svému formátu monumentální charakter a výborná malířská úroveň činí z obrazu 
sběratelsky vděčnou malbu, která ač je zatím díky dosavadnímu stavu bádání anonymní, pro citlivé oko 
milovníka umění prozrazuje mistrovský rukopis.

 600 000 Kč

57
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58.
chwala Adolf (1936–1900)

Romantická krajina
olej, plátno
50 × 82 cm
sign. ld A chwala
odborná expertiza: Phdr. Naděžda Blažíčková-horová

 320 000 Kč

58
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59.
Knüpfer beneš (1844–1910)

Zápas tritonů
olej, dřevěná deska, parketáž
38 × 87 cm
sign. ld Beneš knüpfer roma
na rubu nečitelné potvrzení pravosti profesora k. mádla

 65 000 Kč

59
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60.
autor neurčen
Zuzana a starci
kol. r. 1900
olej, plátno
180 × 130 cm
sign. nezjištěna
provenience: obraz pochází z majetku rodiny svojsíků (A. B. svojsík 1876–1938 – zakladatel skautingu v Čechách)

95 000 Kč

60
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61.
hofbauer Arnošt (1869–1944)

I. Výstava spolku Mánes  
– Topičův salon
1897
barevná litografie
109 × 83 cm
sign. v desce Pd hofbauer
vítězný návrh pro i. výstavu spolku mánes 
v topičově salonu pro rok 1898,  
vytiskl lit. umělecký ústav Neubert a s. 
Praha – smíchov (uPm)

28 000 Kč

62.
šimon Tavík františek (1877–1942)

Mi-caréme v Paříži
1909
barevný lept, č. 4
30 × 30,5 cm
Pd t. F. Šimon 09, ud monogram 
s datací 1909 v tisku, ld autorské 
razítko
Pd autorem dedikace: Panu prof. J. Šímovi 
věnuje oddaně v Paříží 18/iv 09.

28 000 Kč

63.
hegenbarth Josef (1884–1962)

Pramen
olej, tempera, lepenka
49 × 39 cm (výřez)
sign. lN Josef hegenbarth

90 000 Kč

61

62
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64.
mucha Alfons (1860–1939)

Dívka v selské blůzce
1978
uhel, pastel, karton
45,5 × 35 cm (výřez)
sign. Pd mucha
na rubu razítko pozůstalosti autora č. 1393, štítek 
grosvenor gallery london s popisem díla

45 000 Kč

64

65.
multrus Josef (1898–1957)

Pařížská kavárna
olej, malířská lepenka
60 × 50 cm
sign. Pd multrus
provenience: pochází ze sbírky známého moravského/valašského sběratele

„Bylo to 2. 5. 1939, multrus otevíral od 5. 5. ve voršilské ulici svou soubornou výstavu. Nemohl jsem se tak dlouho 
v Praze zdržet, zatelefonoval jsem jim mohl-li bych z těch věcí něco vidět ještě před otevřením výstavy. už mne 
tam dobře znali, proto souhlasili. mistr multrus prý dokončuje instalaci, mohu se tam s ním setkat. tak jsme asi 
2 hodiny chodili od obrazu k obrazu, on leccos opravoval, dodělával gustýroval a při tom ke každému obrazu 
podával své informace i výklady. svým obvyklým způsobem se ostře kritizoval a všechny své obrazy trhal. Pouze 
s jediným byl spokojen: byla to podobizna herečky krásové v úloze „smrt kmotřička” …myslím, že ta věc byla 
i v „díle” reprodukována. mně neříkala skoro nic: utrápená ženské postava v nafialovělém tónu. Ale on s ní byl na 
výsost spokojen. Šli jsme pak spolu do kavárny. vykládal hodně o sobě, a o svém poměru k otci i k matce, která 
nedávno zemřela a odhalil se mi jako samotář a velice citový člověk.…

Často si vytýkám, že jsem při svém sběratelství zameškal mnoho příležitostí, získat skvělá díla našich nejlepších 
žijících malířů. osud byl ke mně však aspoň potud milostivý, že mne na oplátku takřka přinutil koupit si jednoho 
z nejkrásnějších obrazů multrusových, z něhož mám a jistě až do smrti budu mít trvalou radost a víc než radost 
– tiché nadšení…”

z textu pamětí majitele sbírky

90 000Kč
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66.
bokšay Josef (1891–1975)

Oráči pod kostelem
olej, lepenka
81 × 53 cm
sign. Pd Bokšay 1925.
na rubu razítka: osvětové oddělení školského referátu v užhorodě / 16.
přiloženo potvrzení pravosti díla od prof. Phdr. tomáše vlčka, csc.

250 000 Kč

67.
Obrovský Jakub (1882–1949)

Hlava dívky
plastika, pálená hlína, 
kolorováno
v. 38 cm
sign. zprava 1931/J. obrovský

36 000 Kč

66
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68.
Zamazal Josef (1899–1977)

Koupání na řece
1939
olej, lepenka
27,5 × 37 cm
sign. ld Josef Zamazal, Pd 1939

7 000 Kč

69.
multrus Josef (1898–1957)

Pohled na Nový Svět na Hradčanech
olej, plátno
50 × 65 cm
sign. nezjištěna
na rubu na blindrámu potvrzení pravosti díla autorem 
s datací 4/1 1938 a štítek galerie hl. m. Prahy s popi-
sem díla

 31 000 Kč

68

69
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71.
dědina Jan (1870–1955)

Na pláži – Francie
olej, dřevěná deska
25 × 35 cm
sign. ld Jan dědina

 28 000 Kč

70.
bílek Alois (1887–1961)

Dvě ženy
olej, lepenka
65,5 × 44 cm
sign. Pu ABílek

 48 000 Kč

70

71
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72.
engelmüller ferdinand (1867–1924)

Večer na vsi
1907
kvaš, pastel, barevné křídy, lepenka
43,5 × 50 cm
sign. Pd F. engelmüller 1907,
na rubu původní autorský štítek s popisem

28 000 Kč

72
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73.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Zimní krajina
olej, lepenka
47 × 67,5 cm (výřez)
sign. Pd Al. kalvoda.
pravost potvrdil: Phdr. ivo helán

55 000 Kč

73
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74.
schadt Karel (1888–1955)

Březový les
olej, plátno
115 × 95 cm
sign. ld k. schadt

 65 000 Kč

75.
holub Josef (1870–1957)

Březový háj
olej, plátno
73 × 81 cm
sign. Pd J. holub

 85 000 Kč

76.
autor neurčen (1888–1969)

Lesní zátiší
kolem 1908
olej, plátno
98 × 105,5 cm
sign. ld Procházka

28 000 Kč

74
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76
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77.
Kaván františek (1866–1941)

Letní louka
kolem 1907
olej, lepenka
16 × 24 cm
sign. Pd kaván
ověřeno: Phdr. michael Zachař, Phdr. ivo helán

 38 000 Kč

78.
havelka roman (1877–1950)

Lesní interiér
1940
olej, plátno
40,5 × 50,5 cm
sign. Pd rom. havelka 1940

 15 000 Kč

79.
radimský Václav (1867–1946)

Jarní krajina z Polabí
olej, lepenka
70 × 100 cm
sign. ld v radimský
pravost potvrdil: Phdr. ivo helán

 250 000 Kč

79
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80

81

80.
panuška Jaroslav (1872–1958)

Pálení klestí
olej, karton, lepenka
50 × 66 cm
sign. Pd Panuška, na rubu J. Panuška

 25 000 Kč

81.
holub Josef (1870–1957)

Pivovarská zahrada
1912
olej, lepenka
50 × 66 cm
sign. ld holub 912
na rubu štítek s popisem

 35 000 Kč
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82.
dvořák bohuslav (1867–1951)

Tající sníh (Levínská Olešnice)
kolem 1910
olej, lepenka
26 × 35 cm
sign. Pd B. dvořák
na rubu razítko vystaveno galerie kroupa – výstava 
Julius mařák a jeho žáci, č. 22 (2012), publikováno: 
michael Zachař, krajiny domova Bohuslava dvořáka, 
str. 53, Praha 2014

 18 000 Kč

83.
hudeček Antonín (1872–1941)

Podzimní listí na řece
kolem 1935
olej, tempera, lepenka
45 × 60 cm
sign. Pd Ant. hudeček

18 000 Kč

82

83
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84

85 84.
rabas Václav (1885–1954)

Předjaří – duben 1946
1946
olej, plátno
44,5 × 69,5 cm
sign. Pd rabas 46
na rubu na blindrámu autorem duben 46

 48 000 Kč

85.
Kybal Antonín (1901–1971)

Nervi u Janova
1926
olej, plátno, rentolováno
81 × 60 cm
neznačeno
restaurátorská zpráva

 39 000 Kč
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8686.
Kybal Antonín (1901–1971)

Bez názvu  
(Nové Město nad Metují)
1926
olej, plátno
60 × 70 cm
neznačeno
publikováno: v monografii 
Antonín kybal, str. 35

 36 000 Kč

87.
špála Václav (1885–1946)

Cikáni
1910
tempera, karton
36,5 × 49 cm
sign. ld v. Špála 
N. kanizsa 1910
pravost potvrdili:  
Phdr. rea michalová,  
Ph.d., Phdr. Jaromír Zemina

55 000 Kč

87
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88.
Lada Josef (1887–1957)

Modche a Rézi (13 ks)
1925
13× kresba, tuš, akvarel, běloba, karton
15 × 12,5 / 16 × 12,5 cm
neznačeno
soubor třinácti kreseb ze seriálu modche a rézi 
vojtěcha rakouse, který vycházel v deníku České 
slovo v letech 1925–1926, k jednotlivým kresbám 
odborné expertizy Phdr. Pavly Pečinkové, csc

150 000 Kč
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89.
Kars Jiří (Georges) (1880–1945)

Dívka u stolu
1942
olej, plátno
46 × 38 cm
sign. ld kars 42

45 000 Kč

90.
autor neurčen
Motiv z Francie
olej, lepenka
37 × 44,5 cm
sign. nezjištěna
ld přípis Brockhouse

 50 000 Kč

90
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91.
Tichý františek (1896–1961)

Kostýmní návrh
1946
akvarel, tužka
35 × 27 cm (výřez)
sign. ud František tichý 46 
s dedikací
pravost potvrdili:  
Phdr. rea michalová Ph.d.,  
Phdr. Jaromír Zemina,  
Phdr. ivo helán

28 000 Kč

92.
špála Václav (1885–1946)

Milenci
1932
kolorovaný linoryt 15/20
25,5 × 33 cm
sign. Pd v Špála 32
pravost potvrdili:  
Phdr. rea michalová Ph.d.,  
Phdr. Jaromír Zemina,  
Phdr. ivo helán

 10 000 Kč

91

92



185

93.
filla emil (1882–1953)

Šla na záchod a upadla
1946
kresba tuší, karton
26 × 26 cm
sign. ud emil Filla 46

 20 000 Kč

93

94

94.
sekora Ondřej (1899–1967)

Dobrodružné cestování kapitána 
Granta
kresba tuší, karton
24 × 30 cm
sign. Pd sekora

 9 000 Kč



95
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96.
Tichý františek (1896–1961)

Hadí muž III
1945
suchá jehla
28,1 × 22 cm
sign. ld tichý 45, lu monogram t 
v desce
reprodukováno: v soupisu František dvořák 
– tichý František grafické dílo, str. 97, č. 116/2

František tichý je považován za přední osobnost 
české výtvarné avantgardy 40. let 20. století. 
Přesto, že autorův tematický i výrazový rejstřík je 
velice bohatý, vrací se stále v nejrůznějších vari-
antách k postavám ze světa cirkusových a vari-
etních manéží. Nabízená grafika, která byla často 
publikována je tedy typickým příkladem tvorby 
tohoto zásadního a velmi vyhledávaného autora.

 12 000 Kč

95.
fuka Vladimír (1926–1977)

Tanečníci
1948
olej, tempera, deska
93 × 70 cm
sign. ld Fuka v. 48

85 000 Kč

97.
rössler Jaroslav (1902–1990)

Bez názvu
1961/2005
originální fotografie 2/5
28 × 19 cm
sign. na rubu autorské razítko
na rubu potvrzení pravosti podpisem dcery 
autora: sylva vítová rösslerová 1961/2005, nová 
zvětšenina z původního negativu z roku 2005, 
provenince: z majetku rodiny autora

 10 000 Kč

96

97
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98.
šíma Josef (1891–1971)

Krajina
kresba tuší
26,5 × 28,5 cm
sign. Pd Šíma

 10 000 Kč

99.
Kupka františek (1871–1957)

Studie k černému oválu
akvarel
13,5 × 19,5 cm
sign. Pd autorské razítko
dole název autorem

 180 000 Kč

99

98
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100.
Kupka františek (1871–1957)

Kompozice
pastel, papír
33,5 × 18 cm
sign. ld kupka, na rubu autorské razítko Frank kuPkA, 7. rue lemaitre, PuteAux (seine)
provenience: ze sbírky rodiny hascoe, publikováno: Jiří hlušička – the hascoe collection of czech modern Art, 
Praha 2004, str. 26, v kat. str. 208, č. d160, reprodukováno str. 89, pravost díla potvrdil Pierre Brullé

 190 000 Kč

100
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101.
reynek bohuslav (1892–1971)

Sníh
1941
soubor 10 suchých jehel 22/100
11,5 × 8,5/11,5 × 13 cm
sign. 10× Pd reynek
kompletní soubor desíti suchých jehel s úvodní básní 
Zdeňka Řezníčka v původním přebalu

 120 000 Kč



191



192



193
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102.
Kiml Václav (1928–2001)
Za plůtkem
enkaustika, olej, mal. lepenka
43 × 32 cm
sign. Pd v. kiml

45 000 Kč

103.
beneš Vlastimil (1919–1981)
Krajina za Prahou
olej, lepenka
40,5 × 58 cm (výřez)
sign. Pd vBeneš
na rubu razítko a etiketa ČFvu s popisem díla

 75 000 Kč

102

103
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104.
Janeček Ota (1919–1996)

Život v trávě při východu slunce
1980 
olej, plátno
33 × 41 cm
sign. Pd ota Janeček
na rubu autorský štítek ota Janeček, č. katalogu 8697, na rubu popis autorem
pravost potvrdili: Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

70 000 Kč

104
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105.
Liesler Josef (1912–2005)

Sedící dívčí akt
1961
tempera, karton
86 × 61 cm (výřez)
sign. Pd liesler 61

 28 000 Kč

106.
Liesler Josef (1912–2005)

Dívka na bílé kožešině
1960
tempera, karton
45 × 63 cm
sign. Pu liesler 1960

 15 000 Kč

105

106
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107.
ronovský františek (1929)

Přítelkyně
1975
enkaustika, sololit
51 × 59 cm (výřez)
sign. Pd ronovský 75
pravost potvrdili: Phdr. Jaromír Zemina, Phdr. ivo helán

 38 000 Kč

107
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108.
paderlík Arnošt (1919–1998)

Sedící ženský akt
1963
olej, sololit
90 × 60 cm
sign. lu Paderlík 63

 25 000 Kč

109.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Milenci s kyticí
1979
olej, lepenka
50 × 39 cm
sign. ld v. komárek 79

32 000 Kč

110.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Bílé muzikantské čepice
1995
olej, plátno
50 × 70 cm
sign. ld P.F. 1996 v. komárek

 30 000 Kč

111.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Bez názvu
1960
olej, kvaš, malířská lepenka
20 × 13,3 cm
sign. Pd kamil lhoták 1960
Nevšední zimní motiv v sobě nese typický malířův 
smysl pro jemnou barevnost.

 65 000 Kč

112.
Vohrabal Josef (1908–1994)

Akt u zrcadla
1960
olej, lepenka
101 × 72 cm
sign. Pd J vohrabal 60
vystaveno: galerie Ant. Procházky, 18.10. – 30.11. 2001, 
reprodukováno: v katalogu výstavy pod č. 2

 22 000 Kč

108

109
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110

111 112
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113.
Kubíček Jan (1927)

Nábřeží ve městě
1956
olej, lepenka
27,5 × 46 cm
sign. Pd kubíček 56
na rubu dedikace a popis díla autorem

velmi zajímavé a kvalitní dílo, dokladující 
nevšední talent tohoto stále vyhledávanější-
ho autora, který se v té době přátelil s Jiřím 
Balcarem a spolu v kolíně malovali námě-
ty města. malba představuje i atraktivním 
datem vzniku sběratelskou příležitost.

 15 000 Kč

113

114

114.
sutnar Ladislav (1897–1976)

Návrh na nápojovou soupravu
kvaš, akvarel, tužka, podtisk, 
karton
82,5 × 56,5 cm
sign. Pd ladislav sutnar

 18 000 Kč
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115.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Stan
1965
litografie
12,5 × 8,5 cm
sign. Pd kamil lhoták 65
typický autorův námět grafiky je spolu s jejím výtečným 
stavem a datem vzniku důvodem její atraktivnosti.

 4 000 Kč

116.
fuka Vladimír (1926–1977)

Nároží ulice při odpoledním slunci
1953
olej, olejová tempera, lepenka
30 × 21,5 cm
sign. ld Fuka 53
na rubu 1953 Fuka vladimír
ze série dvanácti (měsíců)
na rubu název a přípis autorem

Blízký souputník skupiny 42 namaloval na přelomu 
40. a 50. let několik společných obrazů s kamilem 
lhotákem (dnes ve sbírkách Ng). Počátkem 50. let 
kresbami dokumentoval každodenní život po komu-
nistickém puči. kresby shrnuje kniha deník 1952 (Plus 
2010).

od roku 1957 Fuka opouští civilismus, kam se řadí 
i nabízený obraz, a orientuje se na abstrakci. vedle 
toho se stává jedním z nejuznávanějších ilustrátorů 
v Československu. Podílí se na výzdobě Čs. Pavilónu 
v Bruselu. v roce 1967 emigruje se svojí manželkou 
– fotografkou evou Fukovou, do usA. Působí krátce 
i v Německu, věnuje se úspěšně ilustraci a volné 
tvorbě. Za nejcennější se pokládá právě raná tvorba, 
zachycující všední témata z pražských ulic a z letné, 
kde Fukovi bydleli.

 9 000 Kč

115

116
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117.
Anderle Jiří (1936)

Hommage á Jiří Kolář
1984
suchá jehla, papír – starý protokol
29,5 × 39,5 cm (výřez)
sign. ud Jiří Anderle 1984
ld název autorem, ud 23/84 v tisku

 7 000 Kč

118.
Zoubek Olbram (1926)

Eva, Adam a had
3× olověná plastika, zlacení
v. 45 / 44 / 41,5 cm
3× značeno dole na plintě razidlem 
o Zoubek

 35 000 Kč

117

118
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119.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Abraham a Sancta Clara
1974
olej, plátno, dřevěná deska
50 × 35 cm
sign. ud J. vyleťal, monogram J.v., na rubu Josef vyleťal 1974
na rubu název a popis autorem

45 000 Kč

119
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120 121

122



205

120.
Nepraš Karel (1932–2002)

Dvě hlavy
1973
kresba barevnými tušemi, 
karton
43 × 31 cm
sign. Pu karel Nepraš 1973

22 000 Kč

121.
Nepraš Karel (1932–2002)

S prstem v ústech
1973
kresba tuší
52 × 34 cm
sign. ld karel Nepraš 1973

19 000 Kč

122.
Nepraš Karel (1932–2002)

Prak – Z katalogu lidských 
neštěstí č. 9
1973
kresba tuší
28 × 41 cm (výřez)
sign. ud karel Nepraš 1973

 19 000 Kč

123.
Nepraš Karel (1932–2002)

Muž s vrtačkou
1973
kresba tuší
44 × 31 cm
sign. Pd karel Nepraš 1973

18 000 Kč

124.
Nepraš Karel (1932–2002)

Zubař – Z katalogu lidských neštěstí č. 5
1972–1973
kresba tuší
41 × 28 cm (výřez)
sign. ud karel Nepraš, 1972-3

23 000 Kč

123 124
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125

125.
Valter Karel (1909–2006)

Krajina
1965
olejová tempera, vrypy, karton
46,5 × 60,5 cm (výřez)
sign. Pd valter 65

 15 000 Kč

126.
malý františek (1900–1980)

Svítání
1973
olej, plátno
75 × 65 cm
sign. ld F. malý 73
na rubu na blindrámu autorský štítek 
s popisem

 80 000 Kč

126
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127.
Kolář Jiří (1914–2002)

Vyhnání z ráje
1991
koláž, karton
29,5 × 21 cm
sign. Pd Jk 91, na rubu Jiří kolář 93

 18 000 Kč

128.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Západ slunce
barevná litografie
10 × 15 cm
sign. Pd Jan Zrzavý

15 000 Kč

127

128
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129.
šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu
1991
uhel, pastel
30 × 20 cm
sign. ud Adriena Šimotová 91

 15 000 Kč

130.
ressel milan (1934)

Perspektiva civilizace
1974
kresba tužkou, pastelky, karton
95 × 118 cm (výřez)
sign. Pd m. ressel 1974

 10 000 Kč

129

130
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131.
rittstein michael (1949)

Probuzení
1995
olej, plátno
70 × 65 cm
sign. Pd m. rittstein 95, na rubu na blindrámu m. rittstein
na rubu název autorem; vystaveno: via Art Praha, 1996

 35 000 Kč

131
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132

132.
demartini hugo (1931–2010)

Biblický námět – Ukřižování
1956
sádrový reliéf, autorská deska
17 × 23 / 47,5 × 47,5
sign. na rubu hugo demartini 1956
vystaveno: Národní galerie Praha – veletržní palác, 2013; reprodukováno: monografie hugo demartini, gallery 
2010, str. 14

180 000 Kč

Protáhlé tvary krista na kříži a truchlící marie a maří magdalény vyrývá sochař negativně do sádry skoro 
kresebným způsobem. Působí-li toto téma pádně a jsou-li jeho linie jakoby pomaleji hloubeny, plocha pozadí 
v některých dalších reliéfech této řady je v jakémsi horror vacui zaplněna letmými ortogonálními čarami, kterými 
do reliéfu proniká touha po jiné možnosti rytmizace a artikulace prostoru.

Z plochy vycházejí a plochu potvrzují i barevné koláže z roku 1958. Barevné papíry se seskupovaly v nepředmětné 
koláže, jež sledovaly skladbu přirovnatelnou k obrazům z období tzv. syntetického kubismu.

tendence k zdůraznění plochy tak spojuje jak sakrální reliéfy, na nichž demartini začíná pracovat od roku 1956, 
tak i barevné koláže o dva roky mladší. „když sochařství překonalo spoustu tradičních omezení média, začalo 
přijímat mnohé rysy, které dříve patřily do oblasti malby – frontalitu, barvu a iluzionismus.”
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133.
Janoušek Vladimír (1922–1986)

Postavy
1966
kombinovaná technika, tuš, fix, karton
43,5 × 32 cm (výřez)
sign. Pd vJ 66

 9 000 Kč

134.
dlouhý bedřich (1932)

Odpadky
1996
kombinovaná technika, kresba, malba, 
sprej, kov, umělá hmota, koláž, karton
53 × 72 cm
sign. Pd dlouhý 96, na rubu
Pd název autorem, na rubu razítko s.v.u. mánes 
a popis díla autorem. vystaveno: výstava členů 
s.v.u. mánes, Praha, mánes, 1997, reprodukováno 
v katalogu výstavy, č. 3, str. 54

 35 000 Kč

133

134
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135.
Janeček Ota (1919–1996)

Ecce Homo
1968
olej, plátno
33 × 23,5 cm
sign. lN Janeček 1968, na rubu ota Janeček
na rubu název autorem

 65 000 Kč

135
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136.
Nešleha pavel (1937–2003)

Hlava
1961
koláž, asambláž, textil, karton, dřevěná deska
55 × 42 cm
sign. ld P. N. 61, na rubu P. N. 61
skvělá strukturálně abstraktní práce našeho důležitého 
malíře poválečné éry. současným majitelem získáno před 
dvaceti lety přímo od autora.

 50 000 Kč

137.
Kotík Jan (1916–2002)

Spící dívka
1951
olej, sololit
35 × 43,5 cm
sign. ld J. kotík 51

 38 000 Kč

136

137
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138.
boudník Vladimír (1924–1968)

Z cyklu Nekonvenční formáty
1960
aktivní grafika
18,5 × 14,5 cm
sign. Pd vladimír Boudník 1960
proveniece: ze sbírky milana Albicha; vystavováno

 28 000 Kč

139.
boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu (Večerní přístav)
1965
strukturální grafika
14 × 17,5 cm
sign. ud vladimír Boudník 1965

 24 000 Kč

138

139
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140.
Kubíček Jan (1927)

Bez názvu
1963
kombinovaná technika, koláž, karton
32 × 32 cm
sign. ud Jan kubíček 63

40 000 Kč

140
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142.
muzika františek (1900–1974)

Schodiště
1971
uhel, pastel, karton
60 × 42 cm
sign. Pd F. muzika
na rubu restaurátorská zpráva galerie unie výtvarných 
umělců teplice, ondřej Pisch

 35 000 Kč

141.
fára Libor (1925–1988)

Kompozice
1967
kresba uhlem, karton, sololit
113 × 56 cm
sign. Pd Fára 67

 19 000 Kč

141 142

143
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144.
matal bohumír (1922–1988)

Obludnost
1964
olej, sololit
48 × 59,5 cm (výřez)
sign. na rubu matal - 64
na rubu přípis autorem, provenience: význačná sbírka Brno, pravost potvrdili: Phdr. Jaromír Zemina,  
Phdr. ivo helán

 65 000 Kč

143.
šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu
1992
barevná litografie, autorský tisk
49 × 39 cm
sign. Pd Adriena Šimotová 92

7 000 Kč

144
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145.
Kubíček Jánuš (1921–1993)

Zátiší se suchými listy a podnosem
1965–1966
enkaustika, plátno
28,5 × 35 cm
sign. PN Jánuš kubíček 65 - 66, na rubu na blindrámu Jánuš kubíček
na rubu autorem název, popis díla a razítko s číslem soupisu; v soupisu dílo Jánuše kubíčka pod číslem dJk 0711
toto dílo spoluzakladatele tvůrčí skupiny Brno 57 patří do jednoho z jeho vrcholných tematických cyklů  
– abstraktních zátiší ze šedesátých let.

65 000 Kč

provenience:
 � významná brněnská sbírka

vystavováno:
 � galerie Jaroslava krále, dům umění města Brna (1969)
 � dům umění města Brna (1972)
 � dům umění města Brna (1992)
 � severomoravská galerie výtvarného umění v ostravě (1992)
 � museum Bochum, srN (1992)
 � státní galerie výtvarného umění v chebu (1992)
 � oblastní galerie vysočiny v Jihlavě (1993)
 � Alšova jihočeská galerie hluboká nad vltavou – Wortnerův dům, 
České Budějovice (1993)

 � galerie města trutnova (2005)
 � topičův salon, Praha (2013)
 � galerie Jamborův dům, tišnov (2013)

publikováno:
 � Jánuš kubíček: obrazy, galerie Jaroslava krále, dům umění města Brna 1972, katalog
 � výstavy, text Jiří kratochvil, čb. reprodukce (č. k. 67)
 � Jánuš kubíček: Bilder, Zeichnungen, graphik, Plastik / obrazy, kresby, grafika, plastika, 
vydalo museum Bochum 1992, redakce Peter spielmann, česko-německý katalog 
výstav (reprodukce č. 69)

…Na samostatné výstavě v galerii Jaroslava krále (Brno, 1969) dospěl k novému příklonu 
k zátiší, zároveň však i k důslednému dodržování distance od jevové skutečnosti, ke spe-
cifickému „pocitu věcí“. věcný motiv zde totiž tvoří jen podpůrné východisko pro malířská 
díla, směřující velmi zřetelně ke „krásné malbě“ a usilující o dokonalost formy i řemesl-
ného provedení. toto období – někde inspirované skladebností a formální ušlechtilostí 
obrazů Bena Nicholsona – představuje jednu z vrcholných fází kubíčkova umění…

Igor Zhoř, 1997
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146.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Kompozice
1974
kombinovaná technika, karton
32,5 × 22,5 cm (výřez)
sign. ud J. vyleťal 1974, Pd monogram J.v.

22 000 Kč

147.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Dvojice
1975
kombinovaná technika, karton
29 × 19 cm (výřez)
sign. ud J. vyleťal 1975

20 000 Kč

146 147

148
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148.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Modrá krajina
1974
kombinovaná technika, karton
30 × 22,5 cm (výřez)
sign. ud J. vyleťal 1974, Pd monogram J.v.

18 000 Kč

149.
bělocvětov Andrej (1923–1997)

Erotický sen
1984
olej, lepenka
62,5 × 45 cm
sign. lN Bělocvětov 84

29 000 Kč

149
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150.
milkov stefan (1955)

Zloděj hvězd
1997
bronzová plastika
v. 38 cm
sign. na plintě milkov 97

 55 000 Kč



223

151.
smetana Jan (1918–1998)

Laboratoř III.
1978–1988
olej, plátno
65 × 81 cm
sign. Pd smetana 78-88
na rubu popis autorem

 89 000 Kč

152.
Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu (Zátiší architekta)
1977–1980
asambláž, kresba uhlem, plexi box
96 × 70 cm
sign. Pd jan kotík 77 - 80
v roli obraz „zvětšenina kresba dveří”

 45 000 Kč

151

152
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154
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153.
Načeradský Jiří (1939)

Ó ženy
1996
akvarel, pastel
40 × 52 cm
sign. Pd Načeradský 96

 8 000 Kč

154.
Načeradský Jiří (1939)

Ležící akt
olej, plátno
80 × 110 cm
sign. Pd Načeradský

 65 000 Kč

155.
Načeradský Jiří (1939)

Kudlanky
1989
kombinovaná technika, tempera, olej, karton na plátně
73 × 108,5 cm
sign. Načeradský 89

 70 000 Kč

155
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156

156.
šimotová Adriena (1926–2014)

Zjevení
1997
barevné pigmenty, čínský hedvábný papír
68,5 × 48,5 cm
sign. ud Adriena Šimotová 97

150 000 Kč

157.
Válová Jitka (1922–2011)

Postavy
1985
barevné křídy, pastel, karton
87 × 43 cm
sign. ud J válová 85

22 000 Kč

157
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158.
Ouhel ivan (1945)

krajina
1991
tempera, karton
100,5 × 70 cm
sign. ld i. ouhel 91

 12 000 Kč

159.
Kopecký bohdan (1928–2010)

Hawai – Lávové pole
2003
olej, akryl, sololit
70 × 99 cm
sign. ld B kopecký 2003
ld název autorem

 50 000 Kč

158

159
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160.
Koblasa Jan (1932)

Pocta Gertrudě Steinové
1978
olej, tiskařská barva, papír, plátno
44 × 218 cm
sign. Pd monogram k 778

 40 000 Kč 
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velmi atraktivní práce ze sběratelsky velmi ceněné série „Pocta gertrudě steinové”, která 
vznikla za autorova pobytu v New Yorku. koblasa zde velmi působivě zobrazil kontrast 
chladné práce precizního počítače s lyrikou a gestickým výtvarným projevem, když na 
vytištěné spektrum lidských zvuků zpracované computerem iBm psal fragmenty básní 
getrudy steinové a dílo zakončil fantaskními formami otisků olejových barev. Na retro-
spektivě Jana koblasy v jízdárně Pražského hradu byly tyto práce vystaveny jako jediné 
malířské projevy z posledních čtyř dekád umělcovi tvorby, což dokladuje jejich neoddis-
kutovatelnou významnost.
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161.
Novosad Karel (1944–2008)

Progrese I.
1971
akryl, lepenka
48,5 × 48,5 cm
sign. Pd Novosad, na rubu Novosad 71

 15 500 Kč

162.
Novosad Karel (1944–2008)

Progrese II.
1971
akryl, lepenka
50 × 50 cm
sign. Pd Novosad 71

 15 500 Kč

karel Novosad se po emigraci do Německa a následných studiích u profesora Almira mavigniera v hamburku 
velice rychle etabloval svými precizně provedenými geometrickými díly, která byla už ve své době vysoce 
hodnocena a vystavována s velikány konstruktivismu, jakými jsou napřiklad max Bill, getulio Alviani, či Francois 
morellet. obdobně koncipované obrazy se sériemi progresivně narušovaných a měnících se geometrických 
tvarů můžeme vidět jen o pár let později například i v tvorbě Jana kubíčka.

161 162

163 164
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163.
dobeš milan (1929)

Přitažlivost bodu I.
1963–2009
serigrafie, karton, autorský tisk 1/3
60 × 60 cm
sign. Pd m. dobeš, ud 1963 - 2009

12 000 Kč

164.
dobeš milan (1929)

Přitažlivost bodu II.
1963–2009
serigrafie, karton, autorský tisk 1/3
60 × 60 cm
sign. Pd m. dobeš, ud 1963 - 2009

 12 000 Kč

165.
boštík Václav (1913–2005)

Růžová mlhovina
olej, plátno
25 × 25 cm
neznačeno
pravost potvrdil: Phdr. Jaromír Zemina

 120 000 Kč

165

dynamická kompozice mistra konstruktivismu a dnes již téměř legendy kinetického umění. tyto serigrafie patří 
spolu se špičkovými edicemi Zdeňka sýkory k nejlepším grafikám u nás.
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166.
sýkora Zdeněk (1920–2011)

Linie
barevná serigrafie 10/50
30,5 × 22 cm
sign. Pd sýkora

 8 000 Kč

167.
sýkora Zdeněk (1920–2011)

Linie – z cyklu 100 linií
1995
barevná serigrafie 34/80
70 × 70 cm
sign. Pd sýkora 95

50 000 Kč

166

167
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168.
Agam yaacov (1928)

Prostorový reliéf
1. pol. 80. let 20. století
tepelně formovaný plast, barva, akrylová kazeta 69/99
34 × 34 × 4 cm
sign. Pd Agam

Yaacov Agam je jedním ze stěžejních pilířů světového kinetického umění a tzv. op-artu. Působí v Paříži již od 
konce padesátých let a již v počátcích aktivit dnes již legendární galerie denise rené patřil k jejím nejdůležitěj-
ším autorům.

Jeho záliba v působivých a velice bohatých barevných kontrastech často spojených s optickými klamy se nese 
celou jeho kariérou. mezi jeho nejpopulárnější a nejrozšířenější díla patří tzv. Agamography, což jsou série s půso-
bivým vnitřním pohybem. Podstatně vzácnější jsou prostorové reliéfy, kterých vzniklo počátkem osmdesátých 
let pouze několik a které jsou tvořeny komponováním nízkých nepravidelných jehlanů se čtvercovou základnou 
a geometrickým potiskem výraznými barvami na povrchu. složením takovýchto devíti elementů vzniklo též nabí-
zené dílo, které vzdáleně reflektuje i Agamův neskrývaný respekt k maxu Billovi. Nejedná se ale o upravenou 
interpretaci Billova díla, ale o naprosto svébytný projev silné osobnosti Yaacova Agama a příkladnou ukázku 
jeho schopnosti zacházení s tvarem a barvami.

 90 000 Kč
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170.
bill max (1908–1994)

Bez názvu
1985
barevná serigrafie xg/gg
59 × 59 cm
sign. Pd Bill 85
max Bill byl reprezentantem curyšské školy konstruk-
tivistů, kam patřili r. P. lohse, v. loewensberg a c.
graesser. Jeho přínos k poválečnému umění je zcela 
zásadní. Zabýval se nejen volnou tvorbou, ale též navr-
hoval design a učil na předních evropských školách. 
konstruktivistická díla maxe Billa jsou zastoupeny ve 
všech důležitých institučních sbírkách po celém světě.

 15 000 Kč

171.
Grygar milan (1926)

Lineární partitura
1979
barevná litografie 6/50
88 × 62 cm
sign. Pd milan grygar 1979
Naprostý solitér naší abstrakce a velmi radikální autor 
milan grygar si své pevné místo na české, ale hlavně 
na mezinárodní umělecké scéně vydobyl svou ojedi-
nělou syntézou malířského projevu s hudebním vje-
mem. v roce 1976 začal kreslit věhlasnou sérii linárních 
partitur, které se s malými přestávkami věnoval až do 
devadesátých let.

 15 000 Kč

169.
Lohse richard paul (1902–1988)

Bez názvu
barevná serigrafie 39/50
47,5 × 47,5 cm
sign. Pd lohse

 7 000 Kč

169 170

171
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172.
Agam yaacov (1928)

Bez názvu
opticko-kinetická asambláž, karton,  
plast – agamograph, multipl 33/99
36 × 35,5 cm
sign. Pd Agam

 17 500 Kč
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174.
Kotík Jan (1916–2002)

Pseudofigura
1984
olej, akryl, křídy, lepenka
43 × 37 cm
sign. Pd J. k. 84
reprodukováno: v monografii Jan kotík, Národní 
galerie Praha, 2011, str. 441

Zdařilá řada expresivních obrazů, nazvaných 
pseudofigury se stala reprezentantem typické 
tvorby Jana kotíka z období osmdesátých let. 
Nedávná retrospektiva ve veletržním palácí 
potvrdila hodnotu malířova díla a dozajista 
podnítí nárust jeho hodnoty.

 15 000 Kč

173.
Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
1985
akryl, překližka
58,5 × 38,5 cm
reprodukováno: v monografii Jan kotík, Národní 
galerie Praha, 2011, str. 443

skvělá práce jednoho z nejprogresivnějších 
malířů naší, a později po emigraci, i německé 
scény představuje autorovu barevnou i tvarovou 
expresi, typickou pro toto období jeho tvorby

 35 000 Kč

173
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176.
hodný Ladislav (1943)

Abstraktní kompozice III.
2012
kombinovaná technika, olej, akryl, 
laky, plátno
130 × 105 cm
sign. ud hodný 2012

90 000 Kč

175.
hodný Ladislav (1943)

Abstraktní kompozice II.
2012
kombinovaná technika, olej, akryl, 
laky, plátno
130 × 105 cm
sign. ud hodný 2012

 80 000 Kč

175

176

ladislav hodný se narodil 14. února 1944 
v týně nad vltavou, kde žije a pracu-
je. v letech 1954 až 1957 se u svého otce 
ladislava hodného vyučil knihařem. v letech 
1958 až 1961 absolvoval učňovskou školu kni-
hařskou v Novém Jičíně a v roce 1961 až 1965 
střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně 
u profesora karla langera, Jindřicha svobody 
a Jaroslava lukeše.

ladislav hodný se ve své profesionální výtvar-
né činnosti věnuje knižní vazbě, malbě, kresbě 
a volné grafice, kde pokračuje v rodinné 
tradici.

uspořádal nespočet samostatných výstav 
doma i v zahraničí, např. ve Švýcarsku, 
Německu, rakousku, Anglii, Belgii, holandsku, 
Francii, slovensku a maďarsku. Zúčastnil 
se řady kolektivních výstav jak doma tak 
i v zahraničí. svými díly je zastoupen v mnoha 
veřejných a soukromých sbírkách.





AlFoNs muchA

mAlíŘský Blok

Aukce topičův salon Praha
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177.

mucha Alfons (1860–1939)

Malířský blok
1931
barevné pastelky, tužka, tuš
19 × 25,5 cm
sign. mucha

na zadní straně zelené razítko pozůstalosti (3046)

odborná expertiza: Phdr. karel srp

malířský blok Alfonse muchy designových studií s 26-ti kresbami, byl návrhem pro 
vitrážová okna chrámu svatého víta v Praze

provenience:
 � the sprague collection, usA

odhadní cena: 500 000 – 1 000 000 kč vyvolávací cena: 350 000 Kč
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Nabízíme tyto služby:
1.  poskytneme obecné konzultace a doporučení – zdarma
2.  vyhotovíme písemné posudky znalců společnosti 1. ACB
3.  zajistíme expertizy soudních znalců z oboru výtvarného umění 

a starožitností
4.  zajistíme písemné posudky význačných znalců „starého 

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

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

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

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

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

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

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

www.acb.cz



průvodce pro nepřítomné a telefonní uchazeče

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

Obecné

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

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

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

Vyplnění formuláře

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

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

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

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



pLNá mOc prO ZAsTUpOVáNÍ V drAžbě
dražba po telefonu

Zmocňuji firmu 1. Art consulting brno cZ, s.r.o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČ: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 22. 2. 2015 
ve 13.30 hod., na adrese Topičův salon – Národní třída 9, praha 1 a dražila za mne do 
uvedených limitů či po telefonu následující věci:

č. autor název cena  limit  
nebo telefon

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

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

Jméno: 

Příjmení: 

telefon: 

tel. pro dražbu: 

e-mail: 

číslo oP: 

ulice: 

město: 

PsČ: 

stát: 

datum a místo: Podpis:



podmínky pro zastupování v dražbě a telefonní prodej

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

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

platba na aukci

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

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

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

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

Ochrana osobních údajů

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

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



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

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

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

Přijímáme obrazy do prestižní večerní aukce

evening sale 2015
Topičův salon praha
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