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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
26. 9. – 5. 10. 2014  (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 začíná od 12:30 hod.

AUKce / AUcTiON
Proběhne v neděli 5. 10. 2014 ve 13.30 hod., topičův salon, Praha 1,  
národní třída 9. 

Will take place on october 5, 2014 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. – 46.
 excellent works

2. Klasici československé fotografie 30. let pol. 47. – 68.
 Classics Czechoslovak photos 30s of the 20th century

3. Kája Saudek – obrazy & kresby pol. 69. – 87.
 Kaja Saudek - paintings & drawings

4. Klasické & moderní umění pol. 88. – 210.
 Classical & modern art
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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: 5. 10. 2014 ve 13.30 hodin, praha, Topičův salon, Nár. třída 9. tento 
aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho 
dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. ARt 
ConSuLting BRno CZ, s.r.o. v topičově saloně, národní třída 9, Praha 1.

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

 Za příhozy se přitom považuje:

 a/ 500 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč
 b/ 1 000 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
 c/ 5 000 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
 d/ 10 000 Kč,  činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
 e/ 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více.
 f/ 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více.
 g/ 250 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více
 
 o pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

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

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

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

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

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

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

of auction by the salesroom 1.Art Consulting Brno CZ, s.r.o. Auctions organised according to these 
auction regulations are organised according to international customs v relating art trade and are in 
compliance with the percepts of law of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients 
of the salesroom and with the permission of the salesroom also to other persons. By the salesroom 
the company 1. ArT cONsULTiNG brNO cZ, s. r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČo 60715 553 is to 
be understood. the company 1. Art Consulting Brno CZ, spol. s r. o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, 
identification number (iČo): 60715553 organises, on request of owners of things offered for public 
sale, an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. praha on October 5, 2014 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.

Verelst simon (1644–1710)

Velké květinové zátiší
2. pol. 17. stol. 
olej, plátno
118 × 93 cm
signatura nezjištěna

pravost potvrdil: PhDr. ivo Helán

provenience:
 � význačná sbírka Brno

odhadní cena: 900 000 – 1 200 000 Kč vyvolávací cena: 650 000 Kč

The GOd Of fLOwers

Zvládnutí květinové malby Simona Verelsta nespočívá pouze v jeho schopnosti zobrazo-
vat drahé, okrasné květiny na konci sedmnáctého století, ale zejména v umění zachytit 
v nich tiché drama. Dispozice každého stonku v jeho vztahu k ostatním se jeví jako mimo-
řádně významné a jako gesta herců v barokní historii malířství. 

V tomto obraze nacházíme pozůstatek dědictví holandské tradice, květinové drama, 
ve kterém harmonie barev, umístění, a způsob, jakým se různé květiny obracejí na sebe 
a téměř se zdá, že vzájemně reagují, vytváří komplex vizuální hudby. 

Verelstova popularita v Londýně, a to zejména u Soudního dvora, byla taková, že 
Karel ii koupil šest jeho obrazů a arbitr v uměleckých záležitostech Pomfret jich koupil 
devět. Maloval také portréty členů soudu, včetně vévody z Buckinghamu či vévodkyně 
z norfolku. 

Verelst byl jedním ze tří synů malíře Pietera Harmensze Verelsta (1618–1668), z nichž všichni 
absolvovali odbornou přípravu se svým otcem v Haagu. Jeho bratři, Johannes (1648–1700) 
a Herman (1641/2–1700) jsou známí portrétní malíři.
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Předložený obraz, malba olejem na jemném francouzském plátně, zobrazující dvoji-
ci hráčů karet, značený vpravo dole JSchikaneder, je dílem českého malíře Jakuba 
Schikanedera.

Jedná se o zásadní článek českého malířství 19. století na cestě k realismu. Malba shrnuje 
výsledky, které v tomto vývojovém pohybu znamenala díla Josefa navrátila (psychologie 
postav a situaci z každodenního života liberalizující se měšťanské společnosti) a tvorba 
Karla Purkyně (výrazem hutné malby, která ve svém moderním úsilí byla opřena o tradici 
Karla Škréty). 

Dobu vzniku tohoto díla je třeba situovat 
do doby, kdy otakar Hostinský soustavně 
o realismu psal, to znamená především 
osmdesátá léta. Zdá se, že obraz svým roz-
měrem byl zamýšlen jako programové dílo, 
jehož úlohu pak převzala Vražda v domě 
1890–1891. není ovšem vyloučeno, že obrazy 
Vražda v domě a Hráči karet vznikly sou-
časně, a že při volbě námětu hráčů karet, 
Schikaneder mohl být informován (což 
patřilo k základním principům jeho práce) 
o nových obrazech stejného námětu Paula 
Cézanna. V každém případě dílo předsta-
vuje významnou stopu českého malířství 
na cestě k realismu a specificky české jeho 
pojetí.

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
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2.

schikaneder Jakub (1855–1924)

Hráči karet
olej, plátno
118 × 98 cm
sign. PD JSchikaneder

odborná expertiza: prof. PhDr. tomáš Vlček, CSc.

provenience:
 � soukromá sbírka Praha

odhadní cena: 3 500 000 – 4 000 000 Kč vyvolávací cena: 2 700 000 Kč

VZácNá UKáZKA rANéhO dÍLA
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3.

preisler Jan (1872–1918)

Jaro (varianta pravého křídla triptychu Jaro)
1900
olej, plátno
113 × 71 cm
sign. PD J. P.

odborná expertiza: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

provenience:
 � soukromá sbírka Wien
 � soukromá sbírka Praha

odhadní cena: 8 000 000 – 10 000 000 Kč vyvolávací cena: 6 000 000 Kč

průKOpNÍK mOderNÍ 
mALby

Roku 1900 vyjádřil Jan Preisler v obraze nazvaném Jaro plnou osobitost svého umění. 
intuicí tu dosáhl pevné obrazové skladby, rovnoměrného rozvedení barevné škály po 
celé obrazové ploše, dosáhl vzácné vyrovnanosti námětu a malířského podání, i plné 
rovnováhy mezi skutečností a jejím zbásněním. Vnuknutím splnil Preisler v Jaru požadavky, 
jejichž závažnost a nezbytnost v obraze si uvědomil až za několik let. „Ještě když tu byl 
Munch,” psal Preisler Stanislavu Suchardovi kolem r. 1910, „neuvědomil jsem si, co to je 
logika výtvarného díla. Že obraz musí být přesný, organicky vybudovaný celek jako archi-
tektura, hudební skladba atd., že v obrazu musí být vše zdůvodněno, ať už silou instinktu 
nebo logikou. …A právě ve věcech, nad nimiž se lidem nejvíce vlasy ježily, jsem byl oné 
výtvarné logice nejblíže. to jest při obrazech, kde důležitou úlohu hrála černá barva.”
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obraz je evidentně variantou pravého křídla známého triptychu Jaro, uloženého dnes 
v Západočeské galerii v Plzni. triptych vznikl v roce 1900 na objednávku, zprostřed-
kovanou architektem Janem Kotěrou, pro interiér nového domu továrníka Peterky na 
Václavském náměstí v Praze. V říjnu 1900 ho Preisler vystavil na iii. členské výstavě Spolku 
výtvarných umělců Mánes a byl ihned výtvarnou kritikou pozitivně ohodnocen.

Z historiků umění podstatně zhodnotil triptych Antonín Matějček v monografii Jan Preisler 
(Praha 1950, s. 47), když upozornil na rozdíly v malbě jeho středního pole a v malbě křídel. 
Křídla jsou proti impresivnějšímu středu v pojetí barvy mnohem syntetičtější, zobecňují 
formu a vážou v ní prostor s barvou v nové jednotě. Preisler se tím už postavil na post-
impresionistické stanovisko a v tom směru byl i dalšími historiky umění triptych Jaro vždy 
vnímán jako zásadní milník na cestě českého umění k modernímu projevu.

obraz určitě není jen kopie definitivní malby, i když základní rozložení obrazových před-
mětů je stejné. Svědčí o tom drobné diference, které lze najít v krajině a zejména na 
obloze, kde je hlava dívky v definitivě mnohem symetričtěji zasazena do oblaku.

nejnápadnější rozdíl je ale v inkarnátu dívčina obličeje, který je na sledovaném obraze 
výrazně tmavý. Zpráva restaurátora S. Jirčíka k tomu říká: „Po sejmutí čerstvé lakové vrst-
vy nebyla v této partii žádná nečistota ani stopy ztmavlého staršího laku. Jedná se tedy 
o malířský záměr.“

i když stěží najdeme zcela přesvědčivý výklad, proč má dívka na sledovaném obraze tak 
tmavou tvář, stojí za to vzít do úvahy i některé obsahové momenty, které by zde mohly 
hrát svou roli. L Bydžovská si povšimla, že kresby související s postavou pravého křídla 
triptychu mohly být inspirovány ikonou dekadence, Rossettiho obrazem Beata Beatrix, 
a že samotnou postavu přejal Preisler do svých obrazů na téma Pohádka, v nichž černá 
barva „vnáší do Preislerovy kompozice nový důležitý prvek.“ (L. Bydžovská, Řeč mlčení, 
Jan Preisler 1872–1918, obecní dům, Praha 2003, s. 82 a 83.) Čerň pak vskutku dominova-
la u Preislerova Černého jezera, 1904, které on sám považoval za svůj nejlepší obraz. Do 
jaké míry mohla tvář ze sledovaného obrazu zahájit cestu k tomuto výsledku zůstane ale 
tajemstvím.

z odborné expertizy prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc.
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4.

schadt Karel (1888–1955)

Podzim v lese
olej, plátno
85 × 101 cm
sign. PD K. Schadt

pravost potvrdila:  
PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

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

Byl žákem A. Kalvody. Vystavoval v Praze, 
v Rubešově saloně, v užhorodě, trenčíně, 
ale i ve Vídni. Do roku 1943 uspořádal 
přes 30 výstav svých obrazů. Studijní 
cesty pořádal po Jugoslavii, německu, 
byl v Paříži a procestoval itálii. Později 
nejraději pracoval v tatrách, kde vznikla 
většina jeho obrazů.

nabízený obraz patří mezi nejkrásnější 
díla jeho tvorby. 

misTrOVsKé prOVedeNÍ 
imprese
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Malíř oldřich Blažíček nebyl jen krajinář, jeho tvorba zahrnovala celou škálu nejrůzněj-
ších námětů. Vedle plenérových záznamů české krajiny, které v jeho díle převažovaly, 
vedle portrétů a pohledů do chrámových interiérů, rád a často maloval zátiší s ovocem, 
houbami, raky, akvária a zejména s oblibou zachycoval květiny, řezané ve váze i kve-

toucí na zahradě domu, který si postavil 
v Dejvicích na Hanspaulce.

Předložená půvabná Kytice je nespornou 
a velmi kvalitní prací malíře prof. oldřicha 
Blažíčka, datovat ji lze nejspíše čtyřicátými 
lety, před rokem 1946, kdy ji malíř věnoval 
manželům Pikertovým k Vánocům. Kytice, 
která je složená z množství drobných kvít-
ků, se vyznačuje působivou kompozicí 
a efektní škálou barev s převahou čer-
vených, žlutých, zelených a bílých tónů. 
Předložená Kytice bezesporu patří k prvo-
řadým dílům oldřicha Blažíčka, předsta-
vuje malířovo malířské mistrovství v té nej-
lepší poloze, která je stále vyhledávaným 
sběratelským artiklem.

PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

5.

blažíček Oldřich (1887–1953)

Kytice
olej, dřevěná deska
90 × 79,5 cm
sign. LD o. Blažíček
na rubu dedikace autorem

odborná expertiza: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

odhadní cena: 350 000 – 500 000 Kč vyvolávací cena: 250 000 Kč

OhňOsTrOJ bAreV 
A TVArů
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6.

radimský Václav (1867–1946)

Svítání
olej, lepenka
71 × 100 cm
sign. LD V. Radimský

pravost potvrdil: PhDr. Michael Zachař

odhadní cena: 400 000 – 500 000 Kč 
vyvolávací cena: 380 000 Kč

Václav Radimský patřil k první generaci 
českých impresionistů, na jehož tvorbě je 
až překvapivé, jak v naprosté většině svých 
děl přesně odpovídá definicím francouz-
ské školy. Byl bezesporu jediným českým 
impresionistou, který jej po řadu let studo-
val osobně přímo z francouzského prostře-
dí. Zrcadlil přírodu ve vodní hladině a pozi-
tivní emoční barevné ladění, které z obrazů 
vyzařuje, se naučil právě ve Francii.

prOpAGáTOr imprese
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7.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Cejlonský prales
1910
olej, lepenka
24 × 30,5 cm
sign. LD ot. nejedlý

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová Ph.D.

provenience:
 � význačná sbírka Praha

odhadní cena: 220 000 – 250 000 Kč vyvolávací cena: 160 000 Kč

Posuzovaný obraz je originálním a vzácným dílem otakara nejedlého z nejvíce ceněné-
ho období jeho cesty na Cejlon a do indie v letech 1909–1911.

toto dobrodružství (v touze najít ztracený ráj, ztracenou harmonii s přírodou) podnikl 
spolu s malířem Jaroslavem Hněvkovským (1884–1956), kterého poznal v Římě během 
svého stipendijního pobytu. 12. září 1909 odplouvají z terstu do Port Saidu, dále do Džibuti 
přes Aden do Karáčí. Do cíle v Kolombu připlouvají po měsíci plavby. Z Kolomba, které 
je zklamalo evropským charakterem, se vydávají do „džunglí“, aby nalezli krajinu, kde 
lidé žijí samovolně z toho, co jim skýtá příroda. Cestují bez finančního zajištění – pouze 
v touze žít v panenské přírodě, nezkažené civilizací. Kromě nezbytných malířských potřeb 
si s sebou berou jen pušku (kterou Hněvkovský pokládal za nutnou pro obživu v pralese) 
a housle (které nejedlého doprovázely po celou dobu pobytu). V této souvislosti je třeba 
říci, že právě materiál posuzovaného díla, malířská lepenka, byla pro takovou expedici 
ideální. Autor mohl tyto lehké, avšak malířsky mimořádně stabilní lepenky vézt s sebou 
a své dojmy zaznamenávat přímo na místě. Proto je také „Cejlonský prales“ (kromě 
eminentních výtvarných kvalit) významný i svou autentičností a bezprostředností. takto 
vytvořené drobné obrazy pak předznamenávaly sérii olejů na plátně, které však vznikly 
ve většině případů až v ateliéru po umělcově návratu.

Dílo „Cejlonský prales“ je svědectvím o autorově hledání prvotního ráje, ve snaze „vzdálit 
se života ve (…) městě a civilizovaného světa vůbec“. Zachycuje krajinu porostlou buj-
nou, divokou tropickou vegetací, jež svou velkolepostí vytvořila úchvatné a nevídané 
tvarové a barevné panorama. Jak se nejedlý o cejlonské krajině sám vyjádřil: „Jedním 
slovem, byl to ráj.“ Byl to jeden z ohromujících přírodních dojmů, které autor ve svém 
životě zažil. Ztvárňuje nekonečné moře lesů, naplněné klidem a hlubokým tichem. Je 
fascinován smaragdově zelenými tvary tropické vegetace. Barvy používá nelomené, 
jasné. nechává zaznít rozvolněný, pointilistický rukopis (neoimpresionistická analýza). 
Dekorativní, plošné pojetí odpovídá přesně charakteru tamní krajiny, která se podobá 
spíše ornamentu než plastickým tvarům.



ObJeViTeL  
ZTrAceNých ráJů

obraz precizně reflektuje malířovo okouz-
lení z objevu přírodních scenérií. Hýřivá 
vegetace ho inspirovala k překrásným 
barvám a přispěla ke kompoziční synté-
ze. Je to dílo, v němž je zakódován jeho 
bezprostřední zážitek poznání  exotického 
prostředí a v němž se zrcadlí jeho touha po 
obrodě „čisté malby“.

Literatura k autorově cestě: otakar nejedlý, 
Malířovy toulky po evropě, Cejlonu a indii, 
nČSVu, Praha, 1960.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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8.

Kubín Otakar (1883–1969)

Paysage á Beaulieu  
/ Krajina v Beaulieu
olej, plátno
54 × 65 cm
sign. PD Coubine, na rubu na štítku Coubine

na rubu autorský štítek s názvem

odborná expertiza:  
PhDr. Rea Michalová, Ph D.

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

NA priNcipech 
NeOKLAsicismU
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„Krajina v Beaulieu“ se řadí k autentickým a kvalitním ukázkám Coubinovy krajinomal-
by. Lze předpokládat, že obraz vznikl na počátku dvacátých let, v době konstituování 
autorova typického neoklasicistního stylu, a to ho činí sběratelsky zajímavým. Jedná se 
navíc o velmi specifický, konkrétní motiv, jenž rozhodně nepatřil k těm, které by Coubine 
v pozdní době opakoval v replikách, jako tomu bylo u jeho nejtypičtějších témat.

otakar Kubín – Coubine našel „Arkádii svého života a umění“ (jak se sám vyjádřil) ve 
francouzském kraji Alpes-de-Haute-Provence (dříve zvaném Basses-Alpes) na neokáza-
lém a poněkud opomíjeném místě, protože je to skromná a kamenitá krajina vyprahlá 
sluncem. Pablo Picasso ji dokonce nazval „nelidskou“. Coubine posunul hranici malířsky 
přitažlivé Provence asi 50 km severně od Aix-en-Provence, kde tvořil Cézanne, a odhalil 
v ní unikátní lyrickou notu. objevil ji nejen pro sebe, ale i pro Francouze, „kteří tento čin 
vysoce ocenili tím, že ho zařadili mezi své nejpřednější malíře“. Roku 1921 se usadil natrva-
lo v Simiane-la-Rotonde a o několik let později získal francouzské státní občanství (1925).

Posuzovaná krajina je však specifická a jedinečná v tom, že nevznikla přímo v Provence, 
ale v obci Beaulieu v oblasti Haute-Loire (région Auvergne), kam Coubine také zavítal 
se svým malířským stojanem. Zajímavé je, že Coubina podvědomě přitáhl kraj, který se 
zásadně neliší od Provence, ani geologicky, ani atmosférou. Je to stejně prostá krajina, 
plná ušlechtilosti a zbavená pitoresknosti, v níž Coubine dokázal najít kousek zemské-
ho ráje. Proto je i obraz nesen v duchu klasicistního řádu, mírnosti a pohody. Coubine 
nekomponoval v duchu své filozofie žádný obraz pro překvapení nebo údiv diváka. 
Coubinův klasicismus je „umění vyslovit více tím, že mluví méně. Je to umění skromnosti 
a cudnosti“, řečeno slovy André gida. Coubine ztvárňuje krajinu ve svátečním klidu, 
opuštěnou lidmi.

Svůj krajinný záběr si zvolil přímo v terénu, neboť byl s eugenem Boudinem přesvědčen, 
že „vše, co je namalováno přímo a na místě, má vždy sílu, moc a životnost, jíž nelze docí-
lit v ateliéru“. Kompozice se vyznačuje přesně definovaným prostorem, jasně řazenými 
plány s odstupňovaným koloritem. Stříbřitou modří dociluje autor představy dálky. Keř 
v popředí naopak zdůrazňuje pastózněji, takže první plán k nám vystupuje s výraznější 
plastickou intenzitou. Světlo, rozlévající se stejnoměrně po celé ploše plátna, harmonizuje 
a sjednocuje obrazovou plochu a dodává malbě melodický jas. to přispívá k naprosté 
vyrovnanosti celé scenérie: divákovo oko netěká po detailech, neboť obraz se neode-
hrává v rovině „hlavní motiv“ – „vedlejší motiv“, ale obrazový záběr probíhá v klasické 
vyváženosti, kdy každý detail je ve vztahu k ostatním a lidský pohled tak objímá celé 
obrazové pole.

otakar Kubín (ve francouzském přepisu othon Coubine) je spolu s Rudolfem Kremličkou 
nejvýraznějším představitelem českého poválečného klasicismu. Jeho postavení bylo 
však specifické v tom, že od roku 1912 žil ve Francii a dosáhl světové proslulosti. V rámci 
hnutí poválečného „návratu k řádu“ („rappel à l’ordre) se stal doslova konkurentem Pabla 
Picassa. Velká figurální kompozice „Krajkářky z Haute Loire“ (1919), obraz klasické jasnosti 
a primitivizující prostoty, „klasicko-archaické“ zákonitosti, vzbudil roku 1919 pozornost na 
pařížském Salónu nezávislých. na základě samostatné výstavy kreseb v knihkupectví 
Bernouard (Paříž, 1919) uzavře obchodník s obrazy Adolf Basler s Kubínem ihned smlou-
vu. Druhá výstava kreseb o rok později v galerii Druot (1920) vyvolá ohlas i v německu, 
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kde umělecká revue „Cicerone“ (1920) zaznamená, že „Picasso se vrátil k ingresovi a asi 
padesát malířů seskupených okolo něho se projevilo jako znamenití kreslíři (…) mezi nimi 
jsme viděli Coubina, hlavně citovostí vynikající kresby“. následují další výstavy (jeho první 
poválečná v Čechách uspořádal SVu Mánes r. 1923, na jejím uskutečnění se zásad-
ním způsobem podílel otto gutfreund, který s Adolfem Baslerem vyjednal zapůjčení 
obrazů), články a eseje od předních francouzských, německých, italských a českých 
kritiků (A. Salmon, M. Raynal, A. Basler, J. giono, g. Biermann, Ch. Kunstler, o. grautoff, 
A. Aniante, V. nebeský, K. teige, J. Čapek ad.). Díla otakara Kubína – Coubine se dostá-
vají k předním sběratelům a do mnoha světových muzeí a galerií.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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Posuzované dílo se řadí mezi velmi kvalitní a zajímavé obrazy otakara nejedlého. Vzniklo 
v důležité etapě autorovy tvorby, v období jeho pobytu v itálii roku 1908, kam odjíždí na 
turkovo stipendium společně s Janem Štursou. Pobyt v Římě a především na Sicílii zna-
menal pro nejedlého klíč k nové fázi jeho díla. Dalo by se říci, že ho připravil na násled-
né indické a cejlonské „dobrodružství“. není bez zajímavosti, že k „osudovému setkání“ 
otakara nejedlého s Jaroslavem Hněvkovským došlo právě v itálii, v Římě. Spolu s ním 
a s malířem Jakubem obrovským podnikli cestu na Sicílii, která se pro nejedlého ukázala 
jako velice inspirativní místo.

obraz je malířskou studií vzniklou à la prima přímo na místě před motivem. Proto je také 
(kromě eminentních výtvarných kvalit) významný i svou autentičností a bezprostřednos-
tí. Je mu blízké dílo „Krajina (Pobřeží na Sicílii)“, obdobně komorních rozměrů, ze sbírek 
galerie výtvarného umění v ostravě. Zachycuje stejný motiv sicilského kamenitého 
pobřeží s mořem a loďkami na obzoru. tyto studie nejedlý vystavoval na členské výstavě 
SVu Mánes v dubnu – květnu 1909.

na obraze ztvárněné místo lze lokalizovat 
do okolí města Syrakus. Malíř to ve svých 
vzpomínkách přímo popsal: „od města 
vybíhá do moře výběžek dosti rozsáhlého 
poloostrova, na kterém tu a tam svítí něja-
ké stavení. Jedno takové stavení podařilo 
se nám získat. Byla to vilka dostatečně zaří-
zená pro naše skromné potřeby. nebylo tu 
nic romantického, stromoví vůbec žádné. 
Byli jsme však v blízkosti skalnatého pobře-
ží, které samo o sobě nám mohlo poskyto-
vat dostatek malebných námětů.“ (otakar 
nejedlý, Malířovy toulky po evropě, Cejlonu 

9.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Sicílie
1908
olej, lepenka
24 × 31,5 cm
sign. LD ot. nejedlý.

varianta obrazu Krajina, který je v majetku galerie Výtvarného umění ostrava, 
viz katalog z výstavy str. 27

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D., PhDr. Michael Zachař

odhadní cena: 180 000 – 240 000 Kč vyvolávací cena: 140 000 Kč

Krajina (Pobřeží na Sicílii) (1908)  
Galerie výtvarného umění v Ostravě
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a indii, nČSVu, Praha, 1960, s. 125–126) tam poznal, „…jak velký význam má pro způsob 
malby, najde-li malíř námět, který jej uchvátí krásou“ (dtto, s. 126).

„Sicílie“ je skvělým důkazem, jak na nejedlého zapůsobila krajina prosvětlená ostrým jižním 
sluncem. obrátila jeho pozornost k barvě do té míry, že se stala nejdůležitějším výtvar-
ným prostředkem (záměrně zcela potlaču-
je linii). obraz precizně reflektuje malířský 
senzualismus, uvolněný přímým kontaktem 
s přírodou a jejími živly. Barevně je vystavěn 
na výrazově působivém akordu odstínů 
zlatavého okru a modrých a zelených tónů.

Svou snahou o syntetický výtvarný pro-
jev, nezávislý na přejímání cizích vlivů, se 
otakar nejedlý zařadil mezi výrazné osob-
nosti českého krajinářství. Posuzované dílo 
„Sicílie“ je toho komorním, avšak naprosto 
přesvědčivým důkazem.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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10.

Trampota Jan (1889–1942)

Slatinský kostel
1926
olej, malířská lepenka
71 × 102 cm
sign. nezjištěna

na rubu na rámu razítko a etiketa 
výstavy: Jan trampota, oblastní galerie 
výtvarného umění v gottwaldově,  
23. 5. – 21. 7. 1968

pravost potvrdili:  
PhDr. Rea Michalová Ph.D.,  
PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

provenience: 
 � význačná sbírka Brno

reprodukováno:
 � monografie Jiří Hlušička – Jan trampota, 
vydala galerie Ant. Procházky, Brno, 
2009, obr. 122, popsáno str. 279 (mylně 
rozměr a podložka)

vystaveno: 
 � Jan trampota, oblastní galerie 
výtvarného umění v gottwaldově, 1968

odhadní cena: 120 000 – 150 000 Kč 
vyvolávací cena: 110 000 Kč

V tématickém repertoáru trampotova krajinářského díla zaujímá význačné místo kostel, 
kostelík či kaple. V kostelní budově zřejmě spatřoval záchytný bod nezbytný pro to, aby 
se zabydlil v krajině, jež se stala objektem jeho malířského zájmu. Pro tuto hypotézu mluví 
v trampotově umělecké pozůstalosti bezpočet kreseb a obrazů s motivy kostelů ze všech 
lokalit, jimiž prošel, z nové Vsi, z nových Hradů a především ze Slatiny nad Zdobnicí, 

syNTéZA bArVy, TVArů 
A ryTmů
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z Pěčína či z Rokytnice v orlických horách. Jedině motiv stromu měl v tématice a význa-
mové struktuře trampotova díla srovnatelný význam s kostelní budovou. Úloha obou 
dominant však byla odlišná, bohatě rozvětvené listnaté stromy vybízely malíře k tomu, 
aby popustil uzdu fantazii, kostelní architektura pak obvykle posiluje v trampotových 
krajinomalbách řád (Kostel ve Slatině, Kostel v Pěčíně, Rokytnická kaple).
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11.

Nowak willi (1886–1977)

Trampové
olej, plátno
59 × 73 cm
sign. PD Willi nowak

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

provenience:
 � soukromá sbírka Brno

odhadní cena: 220 000 – 250 000 Kč vyvolávací cena: 150 000 Kč

Byl nejmladším členem osmy, zúčastnil 
se obou jejich výstav (1907 a 1908), sdílel 
s ní počátky, ale nikoliv další myšlenkový 
a názorový vývoj. Lišil se svým lyrismem, 
vřadil se do dobového proudu senzuálního 
lyrismu s monumentalizujícími přízvuky.

V té době se vyhranila jeho ikonografie 
žen, řeky, pramenů, krajin a stromů, i kom-
pozice založená na repoussoiru a prosvět-
lené barvě. tíhnul k syntéze konstruktivní 
klasicistní kompozice s barevnou kultivova-
ností a minuciózností rokoka.

Ve 40. letech v jeho tvorbě převáži-
ly skvrny impresionistického charakteru. 
okouzlovala jej smyslová skutečnost krajin 
klidné prostorové výstavby, širokého hori-
zontu a melodické linky obzoru. nejraději 
maloval Polabí a ke konci života také okolí 
Prahy poblíž Vltavy.

mALÍř bAreVNé 
KULTiVOVANOsTi
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12.

Obrovský Jakub (1882–1949)

Helena Trojská
1930
plastika, polychromovaná pálená hlína
v. 80 cm
značeno na plintě J. obrovský 1930

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

odhadní cena: 140 000 – 180 000 Kč vyvolávací cena: 95 000 Kč

V této postavě splývá pro Jakuba 
obrovského úkol malířský a sochařský. 
umělec ji vidí jen v pálené hlíně, nikoli 
v kovu, a tento materiál volá sám sebou po 
barevnosti. Vidí ji jako malebnou barbarku, 
ne jako přičesaný a upravený akademický 
zjev, ale vystrojenou jako pravá zbožňo-
vaná podmanitelka a uchvatitelka mužů, 
kořist hladových bitev a vládkyně sytého 
míru.

nechce vylhanou Helenu, ladně pózující 
podle dekorativních šablon, chce Helenu 
živou. Zmocňuje se ho tak trochu faustov-
ská touha po tomto ženském květu dějin 
světa. Rve se s tím jako se s tím rvou všichni 
inteligentní čtenáři s fantazií tvůrčí, nejen 
poslušnou. A když vidí nejnovější vykopáv-
ky z těch dob kypícího barbarství, zachce 
se mu hmatati tu skutečnost, přibližně ji 
zobrazit v uměleckém díle a zabít v sobě 
a snad v jiných její akademický, mátožný 
přízrak. A když se sochaři chce hmata-
ti nějakou skutečnost, je potom jen krok 
k hnětení hlíny, k plastice, k tvoření.

žeNsKý KVěT  
V děJiNách sVěTA
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13.

slavíček Jan (1900–1970)

Zátiší
1942
olej, překližka
38,5 × 46,5 cm
sign. PD J. Slavíček

na rubu přiložen certifikát eLKu 
s autorovým potvrzením pravosti

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

Slavíčkovy zátiší představují vrcholné ukáz-
ky vyzrálého umění zobrazovat neživé věci, 
které přesto žijí, voní a dýchají díky suverén-
ním schopnostem zpracovávat barevný 
povrch smyslově účinnou pastou, jež má 
lesk i mat, jiskru i tíži a pevně spočívá na 
plátně nebo dřevěné desce.
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14.

procházka Antonín (1882–1945)

Zátiší s pohárem a knihou
1915
kvaš, tuš, papír
34,9 × 24,7 cm
sign. PD diagonálně na hraně stolu Ant. Procházka 1915

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph D.

intaktní stav

provenience:
 � Ze sbírky Prof. MuDr. otakara teyschla, DrSc. (1891–1968), přednosty Dětské kliniky 
Masarykovy univerzity v Brně, průkopníka československé pediatrie. Patří k předním 
osobnostem brněnského meziválečného sběratelství. intenzivní vztah k umění se 
mu stal protiváhou jeho náročné lékařské profese. „Když vidím člověka v jeho těžké 
nemoci, pak nalézám v umění jeho nejvyšší tvůrčí vzepětí,“ říkával. Dr. teyschl se 
soustředil na moderní umění ve většině žánrů, tedy nejen na obrazy, ale i kresby, 
grafiky apod. nejuzší vztah měl právě k osobě a dílu Antonína Procházky, avšak ve 
své sbírce měl také díla dalších autorů osmy a tvrdošíjných, Čapka, Filly, Feigla, Špály, 
ale také členů SVu Mánes, umělecké Besedy, i tehdy začínajících brněnských autorů 
– Václava Zykmunda, Bohdana Laciny či Bohumíra Matala.

reprodukováno a popsáno:
 � v monografii u příležitosti výstavy Antonín Procházka 1882–1945, Museum města Brna, 
Moravská galerie v Brně, 2002, obecní dům, Praha 2003, kolektiv autorů, str. 61, popis 
str. 313, č. k. o 138

vystaveno:
 � Praha, 1947, č. k. 191 (Zátiší s knihou), Brno, 1967, č. k. 88
 � Antonín Procházka 1882–1945, Museum města Brna, Moravská galerie v Brně, 2002, 
obecní dům, Praha 2003

literatura:
 � Jindřich Chatrný, Sběratel a mecenáš MuDr. otakar teyschl, Forum Brunense, 2007, 
s. 113–131

 � Kolektiv autorů, otakar teyschl, univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv 
města Brna, 2012

odhadní cena: 2 000 000 – 2 500 000 Kč vyvolávací cena: 1 200 000 Kč

mimOřádNé dÍLO  
OrfisTicKéhO KUbismU



47



48

Posuzované dílo je velmi zdařilou a vzácnou realizací Procházkova orfistického kubis-
mu (typického pro autorův výtvarný projev v letech 1915–1918). Právě díky této osobité 
modifikaci kubistického stylu zaujal Antonín Procházka v dějinách českého moderního 
umění zcela jedinečné místo. Zatímco někteří středoevropští autoři zásady kubismu 
pouze přejímali, Procházka je přehodnotil výrazně odlišným viděním vztahu výtvarné 
formy a skutečnosti. Je to právě v roce 1915, kdy malířova smyslovost a vrozená láska 
k barvě prolamují přísný kubistický řád. obrazy se rozpohybují novým dynamismem: 
neobyčejným bohatstvím kubisticky viděných tvarů a magicky rozžehnutými barvami. 
Vincenc Kramář doslova hovořil o „ohňostroji orfistických děl“. u příležitosti Procházkovy 
výstavy roku 1934 v Mánesu napsal: „od roku 1913 je patrno, že malíř půjde především za 
smyslovou látkovostí. tomu sklonu zůstal také nadále věren, když v letech 1915–1919 prošel 
stupňovanou barevností, kterou reagoval na barevnou askezi předcházejících let.“ Zcela 
po právu bylo i novodobou umělecko-historickou literaturou konstatováno, že období let 
1915–1917 je v Procházkově tvorbě jedno z nejoriginálnějších.

Zátiší s pohárem a knihou je mimořádně podmanivým, radostným a veskrze pozitivním 
obrazem. Je to dílo pramenící z autorovy bohaté tvůrčí imaginace, z hloubky a jemnosti 
vnitřního života, z opojného lyrismu a mistrné technické dokonalosti.

Malíř vytváří komplexně rozehranou obrazovou skladbu, v níž naprosto jedinečně sloučil 
vyhrocenou věcnost a současně čistou abstrahovanost (odpovídá tomu i užitá barev-
nost, kombinující zemité tinty s „nehmotnými“ duhovými tóny). Kubizující je kombinace 
dvou optik vidění předmětů, i jejich formální analýza (ztvárnění poháru). Kubistické 
východisko však Procházka rozvíjí, směrem k „orfickému“ rozeznění obrazu. Kompozice 
se vyznačuje dynamickým rytmem přímek i křivek a spektrálním rozkladem barev 
(čímž autorova tvorba volně souzní s přístupem Františka Kupky, umberta Boccioniho 
a Roberta Delaunaye). Cílem je sblížit malbu s hudbou, využít jejích zákonů harmonie, 
rytmu a kontrapunktu. opravdu rafinovaná a neobyčejná opalizující barevnost se roze-
hrává jako symfonie uklidňující hnědé, okrové, šedé, v kontrastu se „zpěvnými“, jásavými 
tóny červené, zelené a fialové.

Pro posuzované dílo platí slova samotného malíře: koncipuje obraz tak, „aby byl analogií 
světa v jeho utváření a v jeho hře sil, které svět a jeho formy udržují“. Základem jeho pojí-
mání světa byla teorie smyslovosti, šířeji harmonie navazující pocity štěstí a radosti (která 
ho později přivedla ke klasicismu). Zátiší s pohárem a knihou je poezií pro zrak, zduchov-
nělým výsekem reality, hýřícím ojedinělou bohatostí výtvarného podání.

Jak napsal V. Lahoda: Procházkova tvorba „se ve svých vrcholných výkonech zmocňuje 
všech smyslů diváka. Dodává mu pocit smyslu bytí na tomto světě… (…) Procházkův kubi-
smus se stal prostředkem snahy nalézt všeobecné přijetí. taková představa byla ideální 
a naivní, jelikož kubismus byl směr exkluzivní a nemohly tyto nároky naplnit. nicméně 
realizace tohoto pokusu přinesla českému umění jednu z nejpozoruhodnějších variant 
kubismu, (…), možná z českých kubistických malířů nejbohatší. není proto divu, že je stále 
více Procházkův přínos oceňován v mezinárodních souvislostech“.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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15.

procházka Antonín (1882–1945)

Zátiší s vázou a kyticí (Kytice na stole)
1922
olej, pískové pasty, plátno
71,5 × 51 cm
sign. PD Ant. Procházka 22

na rubu na blindrámu štítek sbírky univ. prof. MuDr. Ludvík Havlásek, Brno, č. 17.

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph D.

pravost potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

intaktní stav

provenience:
 � Ze sbírky univerzitního profesora MuDr. Ludvíka Havláska, DrSc. (1901 Jehnice u Brna 
– 1964 Brno), ředitele Zemské porodnice v Brně. Byl profesorem brněnské lékařské 
fakulty, na níž působil od roku 1926 až do své smrti v roce 1964, vyjma pěti válečných 
let, kdy byl „přikázán“ do uherského Hradiště. Byl nejenom úspěšným lékařem, 
ale také skvělým pedagogem, dobrým řečníkem vždy pohotovým debatérem, 
neúnavným organizátorem zdravotnictví… Významná byla také jeho osvětově 
zdravotnická činnost – proslovil na 400 přednášek, z toho 10 v Čs. rozhlase. Je po něm 
pojmenována Havláskova ulice v Brně.

odhadní cena: 3 500 000 – 5 000 000 Kč vyvolávací cena: 1 600 000 Kč

UNiKáTNÍ dÍLO mALÍřsKéhO  
A TechNOLOGicKéhO experimeNTU
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Posuzovaný obraz „Kytice na stole“ představuje okouzlující příklad Procházkova pováleč-
ného, velmi originálního kubismu, který je dnes po právu oceňován i v mezinárodních 
souvislostech.

Sám Vincenc Kramář autorova díla z první poloviny 20. let vysoce cenil: „Procházka shr-
nuje tu výsledky své dosavadní práce a vytváří díla vzácné komplexnosti, v nichž krajně 
vystupňovaná látkovost zápolí v mocném napětí s duchovní prostorovou konstrukcí.“ toto 
období, „jedinečné a velmi poetické“ (jak se vyjádřil), považoval za jeden z nejcenněj-
ších výsledků českého kubismu.

„Kytice na stole“ je unikátní lyrickou syntézou, realizovanou matérií vysokých past drsně-
ných příměsí písku, jako výsledek autorovy neobyčejné kreativity, delikátního malířského 
instinktu (smysl pro barvu a barevnou hmotu) a odvahy k technologickému experimen-
tátorství. uplatňuje se zde jak jeho sklon k poetizaci skutečnosti, tak i smysl pro stavebnost 
obrazového „organismu“. Kubistické vidění (spojení dvou optik vidění předmětů a analý-
za tvarů) je rozvinuto měkce oblými křivkami. Z hlediska koloritu upoutá především spekt-
rální rozklad barev, směrem k „orfickému“ rozeznění obrazu (autorova tvorba volně souzní 
s přístupem Františka Kupky, umberta Boccioniho a Roberta Delaunaye – cílem je sblížit 
malbu s hudbou, využít jejích zákonů harmonie, rytmu a kontrapunktu). Dílo lze proto bez-
pochyby přiřadit k bravurním ukázkám Procházkova orfistického kubismu, z období, kdy 
se v dílech začal projevovat autorův vztah k plasticitě předmětů a ke smyslové stránce 
tvarů a barev, což předznamenalo jeho další malířský vývoj.

V době vzniku obrazu tvořil Procházka v jisté odloučenosti od uměleckého světa ve své 
téměř „alchymistické“ dílně v novém Městě na Moravě, kam byl jako profesor kreslení 
přeložen na tamní reálku v září roku 1921. Dle vzpomínek „byla (…) v jejich kuchyni skoro 
čarodějnická laboratoř, kde vedle barev bylo množství „stavebního“ materiálu, jež slouži-
lo jeho malířským experimentům“ (J. novotný). Právě zde vstupuje Procházka do jednoho 
ze svých nejšťastnějších období, kdy doslova „rozkvetl“ jeho optimistický kubismus smys-
lově bohatých kytic, zátiší i figur.

Výrazová účinnost „Kytice na stole“ je založena na jímavém napětí mezi reálnými (mate-
riálnost předmětů) a abstraktními prvky (imaginární kubistický prostor a traktace tvarů, 
neoptická barevnost). technická složitost a sofistikovanost malířského postupu měla 
dle Procházky vyloučit náhodnost okamžiku a přispět k jednoznačnosti tvaru. opravdu 
rafinovaná opalizující barevnost se rozehrává jako symfonie zemitých odstínů v kontrastu 
s „magicky rozžehnutými“ tóny fialového, modrého a zeleného spektra.

„Kytice na stole“ je neobyčejně intelektuálně i smyslově atraktivní malbou, v níž se 
modernost váže ve vzácné harmonii s ozvuky dobového poválečného primitivismu 
(zájem o Henri Rousseaua a naivní umění) a lidovou citlivostí, která autora za pobytu na 
Českomoravské vrchovině inspirovala.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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16.

filla emil (1882–1953)

Zátiší s ovocem, pohárem a dýmkou
1934
olej, email, plátno
29,5 × 23,5 cm
sign. Pn emil Filla 34.

odborná expertiza: PhDr. Jaromír Zemina

provenience:
 � soukromá sbírka Praha

odhadní cena: 1 500 000 – 1 800 000 Kč vyvolávací cena: 1 100 000 Kč

Jméno emila Filly je vyslovováno jako jméno umělce, který zasáhl do vývoje českého 
umění osudovým způsobem. Znalci moderního umění se shodují, že Filla je odpovědný 
za revoluční obrat, který se projevil v českém umění v době okolo roku 1910, a že jeho 
bojovná vůle a vůdcovské vlohy způsobily, že ani současné české umění neochablo 
a dodnes si ve svém radikalismu zachovalo odbojný ráz. 

Filla je malíř, který vytrval neochvějně na místě, které si zvolil, je příklad a vzor bojovníka 
o poznanou pravdu a tvůrčí svobodu. Je umělec, který dokonale zvládl všechny pro-
středky řemesla, a který cítí vědomí zodpovědnosti před dneškem i zítřkem. Je z těch 
zjevů českého umění, jimž neubere nic na jejich hodnocení ani historie ve zpětném 
pohledu, ba přesně naopak, je umělec, jakých je stále třeba nejvíce.

rAdiKALNÍ prOpAGáTOr  
KUbismU V Čechách
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ALchymie bAreV, TVArů 
A mALÍřsKéhO prOsTOrU

17.

foltýn františek (1891–1976)

Abstraktní kompozice
kol. r. 1930
olej, plátno
66,5 × 51,5 cm
značeno na rubu tužkou Foltýn Fr

odborná expertiza: PhDr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 1 000 000 – 1 200 000 Kč vyvolávací cena: 900 000 Kč

Abstraction-Création byla mezinárodní skupina avantgardních malířů, nástupce zaniklé 
skupiny Cercle et Carré. Byla založena v Paříži roku 1931 a v období 1932–36 vydávala 
ročenku abstraktního umění. K jejím neznámějším členům patřili Jean Arp, naum gabo, 
Barbara Hepworthová, Auguste Herbin, théo Kerg, František Kupka, Piet Mondrian, 
Marlow Moss, a také František Foltýn.

S velkým nadšením hledali tito umělci tvary a barvy, které by vyjadřovaly „dnešního 
člověka”, podrobovali zrakové vjemy diváků emocím, jež měly být blízké prudkosti emocí 
moderního člověka, který žije rychle a žije na vysoké civilizační úrovni. Foltýn má ovšem 
svoji vlastní geometrii, sensibilní, jemnou a křehce lyrickou. Jeho obrazy nejsou imaginární 
stroje konstruktérů, ale tiché oasy barev. 

Čas ukázal, že Foltýnovo dílo má bezesporu velký význam pro vývoj československé, ale 
i evropské malířské tvorby. Ve své abstraktní malbě se Foltýn dopracovává k neobyčejně 
šťastným barevným harmoniím a kompozičnímu klidu. Společně s Františkem Kupkou 
je považován za nejvýznamnějšího představitele organické abstrakce první poloviny 
20. století.
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18.

Lada Josef (1887–1957)

Ponocný
1943
kvaš, tuš, karton
25 × 39,5 cm
sign. PD Jos. Lada 43.

odborná expertiza:  
PhDr. Pavla Pečinková, CSc.

odhadní cena: 650 000 – 750 000 Kč 
vyvolávací cena: 480 000 Kč

VrchOLNá fáZe 
LAdOVA mAGicKéhO 
NOKTUrNA

Předložený obraz patří do série Ladových 
magických nokturn a jeho výtvarné pojetí 
nese typické znaky kvaší ze čtyřicátých 
let, kdy Ladovo malířské dílo dospívá do 
vrcholné fáze. Pro toto období jsou příznač-
né zejména měkké štětcové kontury a ztlu-
mené barevné tóny variované v bohaté 
škále jemných nuancí.

V rámci známého cyklu Ladových 
Ponocných má kompoziční i ikonografické 
řešení předložené práce specifické postavení. První verzi Ponocného na návsi se sochou 
svatého pod košatým stromem představuje kvaš Štědrovečerní noc, 1936, v majetku 
národní galerie v Praze. 

Dalšími variantami téže kompozice s podobným ikonografickým rozvrhem jsou kvaše 
Ponocný (Štědrý večer), 1944, Ponocný na zasněžené návsi, 1947, a Ponocný se psem, 
1949.

Předložený obraz se s danými variantami shoduje nejen motivisticky a kompozičně, ale 
i způsobem malby a výrazovým laděním. Způsob signatury odpovídá doloženým origi-
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nálům z dané doby. Práce je provedena na speciální značkové lepence, kterou Lada 
s oblibou používal.

Fyzický stav podkladu i malby odpovídá vyznačené dataci. Adjustace v paspartě je 
původní a rovněž odpovídá stáří práce.

na základě uvedených zjištění mohu odpovědně potvrdit, že obraz Ponocný, 1943, je 
původní prací Josefa Lady.

PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
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19.

malý františek (1900–1980)

Akt se závojem
1941
olej, plátno
81 × 101 cm
sign. LD F. Malý 41

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

provenience:
 � soukromá sbírka Brno

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

pOeTicKé ZhmOTNěNÍ 
reALiTy

František Malý našel v surrealismu své výrazové možnosti, kterých se už nevzdal. 
nepřistupoval však k němu přes poezii, literaturu nebo manifesty, a nepřijal ho jako svě-
tový názor. Stejně jako surrealisti pracuje se známými předměty a tvary v nových souvis-
lostech, ale jeho kompozice respektují zákonitosti předkubistické malby. Mistrně využívá 
všechny dosud vžité konvence a představy o obraze jako o iluzi reality, tuto realitu pak 
zhmotňuje poetickou interpretací věcí a vztahů.

Proto František Malý nebyl surrealistou v pravém slova smyslu, spíše poetikem těžícím 
z napětí a vztahů vizí a představ než z absurdity.

tvorba Františka Malého byla během umělcova života prezentovaná na důležitých 
výstavách. Významná je zejména jeho účast na Zlínských salónech v letech 1936–1943. 
V roce 1937 byly jeho práce představeny na výstavě Československá avantgarda v Praze 
a v roce 1938 byl zastoupen na výstavě Slovenské umění v new Yorku. V letech 1958, 1968 
a 1976 mu byla uspořádána samostatná výstava v brněnském Domě umění. Za svého 
života vystavoval taktéž ve světě (v new Yorku, Záhřebu, Berlíně a na expo 58 v Bruselu).
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20.

burian Zdeněk (1905–1981)

Indiánka z Chaca
1953
olej, plátno
65 × 54 cm
sign. PD Z. Burian 53

na rubu na blindrámu autorské razítko

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

reprodukováno:
 � v monografii Vladimír Prokop – Zdeněk Burian, gallery 2005, str. 83

odhadní cena: 450 000 – 500 000 Kč vyvolávací cena: 390 000 Kč

Zdeněk Burian ve svých obrazech mimo 
jiné přiblížil bohaté spektrum původních 
obyvatel jednotlivých kontinentů ve snaze 
vzdát poctu tzv. primitivním národům, pro 
které setkání s bílou civilizací znamenalo 
ztrátu svébytnosti a někdy i úplný zánik. 
Zhmotnil do těchto olejů svou idealizova-
nou vizi urozeného divocha.

Jmenujme např. obrazy Starý indián, 
Bojovník národu Zulu, Maori, indiánka 
z Chaca, indiánský náčelník, Sioux 
a mnohé další. tyto obrazy se objevu-
jí v Burianově díle už od čtyřicátých let 
a provázejí umělce až do samého sklonku 
života. Rezonují s jeho apoteózou ryzího 
hrdinství a bratrství.

ApOTeóZA ryZÍhO 
hrdiNsTVÍ A brATrsTVÍ



65



66

21.

Lhoták Kamil (1912–1990)

Zahrada
1944
olej, plátno, lepenka
25 × 33 cm (výřez)
sign. LD Kamil Lhoták 44, na rubu na štítku 
Kamil Lhoták

na rubu štítek ČFVu s autorským popisem 
díla

intaktní stav

odborná expertiza:  
PhDr. Rea Michalová, Ph. D

provenience:
 � ze sbírky ing. i. Rubeše, Praha – Dejvice

odhadní cena: 900 000 – 1 200 000 Kč 
vyvolávací cena: 650 000 Kč

KONcepT 
mAGicKéhO reALismU
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„Kamil Lhoták je z malířů, kteří nepotřebují svůj svět hledat, přinesl si jej do své výtvarné 
práce v sobě. Je to svět, který všichni známe, svět věcí, jež poznamenaly naše mladé 
vnímání a mezi nimiž uplývá náš život. Je to ovšem svět městských lidí, svět civilizace, 
která nás nikdy nepřestává udivovat a zároveň naplňovat neklidem. neboť civilizace je 
oslňující i smutná, oslňující svými výtvory, smutná ve svých důsledcích.“

spisovatel Václav Řezáč při zahájení výstavy díla Kamila Lhotáka  
v Alšově síni Umělecké besedy dne 16. dubna 1942

Posuzovaný obraz je autentickou a velmi zdařilou prací Kamila Lhotáka, jehož jméno se 
stalo synonymem pro prostředí moderní civilizace a její atributy, viděné s obdivem, bás-
nivým zaujetím i jistou dávkou romantické nostalgie.

obraz „Zahrada“ vznikl roku 1944, tedy v době vrcholné aktivity Skupiny 42, jejímž členem 
Lhoták byl. Myšlenkově vychází z jádra skupinového programu – objevovat krásu všed-
nosti – města, periférie, všeho každodenního, co člověka obklopuje, zachytit „mytologii 
moderního člověka“.

Kamil Lhoták se tímto dílem představuje jako reprezentant lyrického civilismu v českém 
moderním malířství, jehož raný realisticky koncipovaný naivismus se v doteku s imagi-
nativností surrealismu proměnil v osobitý magický realismus silného poetického náboje.

obraz je zcela typickou a sugestivní autorovou vizí. Prokázal v ní jedinečnou osobitost 
svého pojetí krajinomalby, vzdálené klasickému českému krajinářství. Zesílil vztah fanta-
zijní složky k realitě. Vytváří scenérii „zabydlenou“ předměty moderní civilizace, předmě-
ty, které se stávají součástí poetické výpovědi o světě. Ztvárňuje imaginativní zahradu, 
umělou krajinu, v níž se příroda spojuje s civilizací. Jak se sám vyjádřil: „Je pro mě vzru-
šující právě to napětí, které vzniká mezi původností země a tím lidským dotekem, zvlášť 
dotekem člověka – technika. Je to vždycky nějaká deformace, která vytváří novou krásu 
a malebnost.“ (K. L.) tato malebnost je rafinovaně jednoduchá – tovární komín, staré 
stroje, velocipédy, graciézní konstrukce přístřešků, zahleděné do doby z počátků moder-
ní techniky, jsou rozmístěny na louce jako jakési „objet trouvés“ mezi motivy vegetace. 
nechávají zaznít fantastickou atmosféru, poučenou surrealismem (s tím, že podivuhod-
nost je u Lhotáka vyvolána podivuhodností denní reality, kterou jsme v běžném životě 
jako by jen přehlédli). Rozdíl mezi „skutečnou“ a „umělou“ přírodou přitom Lhoták nevní-
mal jako popření jedné druhou. Právě v jejich kontrapunktu spočívalo těžiště jeho zájmu.

„Zahrada“ je dílem neobyčejné výtvarné kultivovanosti, mistrovskou ukázkou autorova 
zacházení s malířským štětcem. Jednotlivé motivy na sytě zelené louce jsou podány 
s bravurní kresebnou akribií. S touto bohatou rozčleněností popředí kontrastuje partie 
oblohy, držená jednoduše v typické Lhotákově šedo-modravé barevnosti, jen s nezbyt-
ným kouřícím komínem v levé části.

Kamil Lhoták (1912–1990), malíř, grafik, ilustrátor, studoval práva na univerzitě Karlově. 
První samostatnou výstavu měl r. 1939 v Beaufortově galerii v Jungmannově ulici v Praze. 
Jeho obrazy tehdy okouzlily příslušníky umělecké besedy a tak byl vyzván, aby vystavo-
val v obecním domě spolu s Janem Zrzavým, Václavem Rabasem a Josefem Čapkem. 
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Stává se členem umělecké besedy, v letech 1942–1948 členem Skupiny 42, kterou spo-
luzakládal. od roku 1945 člen SČug Hollar. Po druhé světové válce byl zastoupen na 
mnoha výstavách v zahraničí, významně např. na Bienále v Benátkách r. 1963 a na 
Bienále v Sao Paulu r. 1965. nositel několika vyznamenání: 1. cena za kreslený film 
na Bienále v Benátkách (1947), cena Mladé fronty za ilustrace (1966), cena Václava 
Hollara (1967), zasloužilý umělec (1967), mezinárodní cena Johanna gottfrieda Herdera 
(Rakousko, 1980). Do dějin českého malířství se Kamil Lhoták zapsal jako vrcholný předsta-
vitel lyrického civilismu a magického realismu. Výrazně zasáhl do oblasti knižní ilustrace 
a zařadil se mezi průkopníky animovaného filmu.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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22.

Zívr Ladislav (1909–1980)

Pařížanka s chlebíčky
1946
plastika, patinovaná pálená hlína
v. 50 cm 
sign. vzadu dole Zívr 46

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

reprodukováno a popsáno:
 � Jaromír typlt – Ladislav Zívr, Kant Praha, 2013, str. 146, tamtéž v soupisu díla,  
str. 664, č. 110 

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

Ve čtyřicátých letech se už dají rozpoznat 
neklamné známky toho, že si Ladislav Zívr 
ujasnil, k čemu ve své sochařské práci míří: 
„Pevná syntetická forma velmi zjednoduše-
ná, polychromovaná,” (12. 1. 1943) zdůraz-
nil hned na prvních stránkách svého znovu 
rozepsaného deníku.

Co se týče sochařských postupů, zacho-
vával si Zívr široké rozpětí své tvarové 
fantazie. násilnými, nelidsky zdeformova-
nými tvary podtrhl obludnost válečných 
prožitků u Hlavy v plynové masce (1945) 
nebo Made in germany (1946). K jinému 
světu zase odkazovala elegance vysokých 
a štíhlých ženských figur, Dívka (1946) nebo 
Žena se závojem (1946). Po osobním setká-
ní s velkoměstem Zívra navíc zaujal také 
komický přídech dobové módy, kterou 
výstižně parafrázoval v Pařížance (1946) 
a Pařížance s chlebíčky (1946).

VýrAZNý předsTAViTeL 
sKUpiNy 42
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23.

matal bohumír (1922–1988)

Větrník
1949
olej, plátno
80,5 × 55,5 cm
sign. PD Matal 49

provenience:
 � zakoupeno z majetku rodiny autora

odhadní cena: 250 000 – 280 000 Kč vyvolávací cena: 190 000 Kč

Po válce 1945 začíná – po tříleté odmlce – znovu malovat a až překotně navazovat 
přerušené i nové kontakty. Stává se členem Spolku výtvarných umělců Aleš a Bloku 
výtvarných umělců země Moravskoslezské v Brně a umělecké besedy v Praze. Stane 
se nejmladším členem Skupiny 42. Pojí ho přátelství s básníkem ivanem Blatným, má 
kontakty s Jiřím Kolářem, Jindřichem Chalupeckým a Josefem Kainarem. Ve skupině se 
seznamuje s tvorbou Františka grosse, Františka Hudečka, Jana Smetany, Jana Kotíka 
a Kamila Lhotáka.

V roce 1946 se Matal účastnil výstavy Skupiny 42 v Brně. Velice důležitá byla v témže 
roce výstava mladého československého umění v Paříži, Ĺ art tchécoslovaque 1938–46 
v galerii La Boétie, již se se skupinou československých výtvarníků účastnil i Matal. na 
vernisáži byly mezi početným obecenstvem osobnosti pařížské kultury. Josef Šíma, Louis 
Aragon, Jean Cassou, Španělé Pařížské školy. V roce 1947 uspořádal SVu Aleš v Domě 
umění Matalovu první osobní výstavu, na níž vystavoval své sochy i Ladislav Zívr, kolega 
ze Skupiny 42.

Skupinové náměty nalézal stejně jako jeho druhové „ve světě, v kterém žijeme” Bylo to 
především město, kde nalézali motivy svých obrazů, malovali „člověka ve městě a město 
v člověku”. Stroj jim nebyl stvůrou, která člověka ovládá a ohrožuje jej, ale nástroj, kterým 
člověk vytváří prostředí svého života a ověřuje si možnosti jeho působení, někdy mu slouží 
i jako hračka. někdy cítíme z těchto obrazů i jistou nostalgii verneovských dobrodružství. 
Matalovy obrazy zachovávají při silném poetickém aspektu pevnou konstruktivní výstav-
bu nesenou kresebnou strukturou. 

KONsTrUKce KresebNé sTrUKTUry 
V prOGrAmU sKUpiNy 42
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24.

Janoušek františek (1890–1943)

Obraz (Ten heraldický)
1940–1941
olej, plátno
89 × 130 cm
sign. na rubu na blindrámu Janoušek František

na rubu na blindrámu autorem: ten heraldický.

číslo soupisu: 104

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

intaktní stav

provenience:
 � z umělcovy pozůstalosti

reprodukováno:
 � monografie Jindřich Chalupecký – František Janoušek, odeon, 1991, obr. č. 121, popis 
str. 256

vystaveno:
 � Mánes, 1947, posmrtná výstava, č. k. 62
 � Brusel, 1948
 � Sgn, 1965, č. k. 104
 � terezín, 1968, Památník, (pod názvem Váleční litice).
 � František Janoušek 1890–1943, Středočeská galerie, Zámek nelahozeves, č. soupisu 104
 � František Janoušek, Malířské dílo, Mánes, Praha, 1966, č. k. 68
 � (pravděpodobně i na posmrtné výstavě Františka Janouška v SVu Mánes, Praha, 
prosinec 1947 – jen pod názvem „obraz“)

odhadní cena: 3 000 0000 – 3 500 000 Kč vyvolávací cena: 2 400 000 Kč

misTr fANTAZie, drAmATU 
A sUrreáLNých ApOKALypTicKých VidiN
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Posuzovaný obraz je autentickým, vzácným a mimořádně zdařilým dílem Františka 
Janouška, významné osobnosti české meziválečné avantgardy, z klíčové, surrealistické 
fáze. „obraz (ten heraldický)“ vznikl v letech 1940–41, v období, které bylo Václavem 
nebeským nazváno „vrcholnou fází dramatu“. Janoušek tehdy realizuje sérii monumen-
tálních pláten velkorysého malířského pojetí. naplno v nich uvolňuje svou fantazijní 
představivost v surreálných, biomorfních a antropomorfních obrazových novotvarech. 
oč hůře rozumově pojmutelný se svět stával uprostřed válečného běsnění, o to lépe byl 
evokovatelný ve zvláštním systému spletitých tvarů a forem, organismů procházejících 
podivuhodnou metamorfózou, zrcadlících apokalyptické vidiny zkázy a zániku.

V posuzovaném díle se mu vnější svět stává tvarem, jenž může být formován, hmoty se 
spojují a přerozují. Řečeno slovníkem surrealistů, autor maluje „fantomatické objekty“. 
Vytváří bizarní tvary organických fragmentů, nedefinovatelných chuchvalců a cárů 
hmoty. tato tvarová entropie pohlcuje téma krajiny a člověka, které je v obraze nicméně 
stále přítomné. Dílo, rozžehnuté červenými, zelenými, fialovými tóny, se stává sugestivním 
zrcadlem postavení člověka v těžkých časech, v době otřesů a zkoušek lidství. Zachycuje 
svár člověka a přírody, svár života a smrti. Jeho symbolika je na jedné straně mnohový-
znamová a současně těžko uchopitelná, stále unikající…

o radikalitě Janouškova vidění světa se přesně vyjádřil Jindřich Chalupecký: „těžko dnes 
vykládat, že takové obrazy se tehdy nedaly téměř vystavovat…“.

 „obraz (ten heraldický)“ je dílem, v němž se precizně reflektuje Janouškova představa 
tajemného a nelítostného univerza a existenciální zaměření jeho díla. V osudech jednot-
livce, v osudech dějinných i přírodních se ve stejné míře zračí určující struktura vesmíru, 
stálá přítomnost dualit vzniku a zániku, lásky a krutosti, radosti a smutku.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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25.

smetana Jan (1918–1998)

Dvě lampy II
1945
olej, plátno
60 × 40 cm
sign. LD Smetana

na rubu: autorem J. Smetana Dvě lampy, etiketa Ministersva informací z výstavy 
Československého umění v Lucernu, č. k. 94, razítko

odborná expertiza: dr. Jan Vykoukal

provenience:
 � sbírka Jiří Kotalík, varianta obrazu (Dvě lampy) 

vystaveno:
 � v topičově salonu, 1948
 � Československé umění v Lucernu, 1946

odhadní cena: 350 000 – 400 000 Kč vyvolávací cena: 320 000 Kč

Jan Smetana, člen Skupiny 42 od jejího zalo-
žení v roce 1942. Posuzovaná malba patří 
do tematického cyklu petrolejových lamp, 
který autor řešil zejména v letech 1945–48. 
tento obraz nemá vročení, ale je řazen do 
roku 1945. Byl dlouhá léta součástí sbírky prof. 
Jiřího Kotalíka, jednoho ze dvou teoretiků 
Skupiny 42.

Byl součástí výstavy Moderní umění 
Československa ve Švýcarsku, a sice ve 
městě Lucern v roce 1946. Vystaven byl jako 
jeden ze dvou olejů autora Jana Smetany 
pod pořadovým číslem 16 s uvedeným vro-
čením do roku 1945. obraz byl také vystaven 
v roce 1948 v topičově salonu na Smetanově 
souborné výstavě pod č. 9. Zde je však mylné 
vročení do roku 1946.

Signatura věrohodná. Jedná se nepochyb-
ně o kvalitní dílo Jana Smetany ze skupi-
nového údobí, což činí obraz zajímavým 
a vzácným artiklem.
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26.

Lhoták Kamil (1912–1990)

Kolesko
1943
kombinovaná technika, karton
24,5 × 32 cm
sign. LD Kamil Lhoták 43

na rubu autorem přípis: 7. března!, nečitelné zbytky popisu, štítek

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

provenience:
 � Antonín Müller, Praha

uvedeno:
 � v soupisu díla Kamila Lhotáka

vystaveno:
 � na výstavě umělecké besedy v Alšově síni, 1944, č. k. 19

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

Kamil Lhoták je představitelem lyrického civilismu v českém moderním malířství, který se 
v doteku s imaginativností surrealismu proměnil v osobitý realismus silného poetického 
napětí.

inspiraci čerpal v atmosféře liduprázdných městských periferií Holešovic a Pankráce, 
ze starých obrázkových časopisů, z reklamní tvorby i filmových grotesek. okouzloval ho 
konec 19. století se svými technickými vynálezy, nastrojenými dámami a šviháky, které 
zobrazoval s určitou dávkou humoru či nadsázky. Maloval krajiny s technickými sym-
boly, plné poezie technické civilizace, melancholické krajiny s balóny, větrníky, závodi-
ště, nádraží a železniční podjezdy, parky s lavičkami, rušné ulice velkoměst, starodávné 

bicykly a koleska, automobily, vzducholodi, 
letadla, benzinové pumpy aj.

Jeho osobnost i dílo vystihují slova jeho pří-
tele Jiřího Koláře: „Má duši hvězdy, a srdce 
s vrtulí. Žije s mechanismy jako jiní s příro-
dou…”

od roku 1940 byl členem umělecké bese-
dy, v letech 1942–48 působil ve Skupině 42.
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27.

istler Josef (1919–2000)

Fantom
1945
olej, lepenka
61 × 45,5 cm
sign. PD istler, na rubu pod dedikací Josef istler

na rubu dedikace autorem – … milému příteli Philip – Peter Schidt, Josef istler / Berlin 1983

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina

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

V roce 1949 zaznamenáváme u Josefa 
istlera nástup prudkého tvůrčího rozma-
chu. Prošel cestou od fyziologické analýzy 
a figur magického realismu k abstrakci, jak 
se to o desetiletí později podařilo Mikuláši 
Medkovi. Jde o volně vztyčené plošné 
malířské objekty s plnou vnitřní stavbou, 
tvořenou spletí vegetabilních, zpola fyzio-
logických útvarů, v nichž splývá podoba 
těla či hlavy s obrazem stěny obydlí či 
náznakem fantaskního rostlinného útva-
ru. istler spolupracoval s okruhem, který 
se stranou veřejnosti seskupil kolem Karla 
teigeho.

Patří mezi čelné představitele českého 
a evropského surrealismu a informelu. Byl 
členem Skupiny RA, SVu Mánes, skupiny 
Cobra, člen SČug Hollar a Společnosti 
K. teiga, dále pak členem hnutí Phases. 
Je zastoupen v ng Praha, tate gallery 
Londýn, Centre g. Pompidou Paříž, British 
Museum Londýn, v muzeu Bochum, 
Stockholm aj. 

VýrAZNý předsTAViTeL 
eVrOpsKéhO sUrreALismU
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28.

Nemes endre (1909–1985)

Skimning / Soumrak
1960
akryl, plátno
73 × 92 cm
sign. LD endre nemes 60, na rubu endre 
nemes

na rubu popis autorem, na blindrámu štítek 
a razítko výstavy galerie Moderna, 2013

vystaveno:
 � galerie Moderna, 2013

odhadní cena: 240 000 – 280 000 Kč 
vyvolávací cena: 160 000 Kč

V rozmezí let 1959/60, na počátku čtvrtého 
období vývojového, se nemešovo malo-
vání proměňuje. Zpočátku trvá plynulá ryt-
mizace tvarů a barev v ploše, v řetězcích 
horizontality a vertikality, ale v abstraktní 
tkáni obrazu se shlukují a souřazují výraz-
ně definované formy, v zesíleném akcen-
tu významovém. nové obrazy Andreje 
nemeše, zralé a intenzivní, jakoby synteti-
zovaly jeho dosavadní malířskou i lidskou 
zkušenost, objímají a definují obzor moder-
ního člověka v bohatém a zázračném 
světě, určovaném dvojdomostí přírody 
a civlizace, jejichž rozpory a kolize dovede 
zatím usmiřovat jedině umění.

„Bez svého malování nemohu žít, je to jedi-
ný výrazový prostředek, který vlastním, bez 
ohledu na to, kolik ze svých zážitků a myšle-
nek, snů a představ se mně podařilo zpro-
středkovat. Snad je to bludička – kus papíru 
nebo plátna je stejně iluzorní jako trvanlivý 
materiál pro pomník. umění je poslední 
veliká iluze, kterou máme.“

Endre Nemes
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29.

medek mikuláš (1926–1974)

3 604 cm² šramotu, 536 cm² ticha
1961
olej, email, plátno
162 × 100 cm
sign. PD 27. xi. 61 M, na rubu Medek

na rubu autorem: listopad 1961, 3 604 cm² šramotu, 536 cm² ticha, 10 xi – 29 xi 1961, 
na rubu na blindrámu dva štítky s popisem

odborná expertiza: PhDr. eva Kosáková-Medková

provenience:
 � význačná sbírka Praha

reprodukováno:
 � monografie Bohumír Mráz – Mikuláš Medek, obelisk, 1970, obr. č. 49 (Šramoty a ticho)
 � monografie vydaná k výstavě, Mikuláš Medek, galerie Rudolfinum, gema Art, 2002, 
str. 75

 � katalog výstavy Mikuláš Medek – Malířské dílo, Dům umění města Brna a národní 
galerie v Praze, 1990

vystaveno:
 � teplice 1963, č. k. 9
 � Praha 1965, č. k. 20, reprodukováno
 � Rudolfinum 2002, reprodukováno

odhadní cena: 3 000 000 – 3 500 000 Kč vyvolávací cena: 2 700 000 Kč

UNiKATNÍ dÍLO JAK VýZNAmem, 
TAK prOVeNieNcÍ
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Mikuláš Medek (1926–1974) patří k nejvýznamnějším českým malířům 20. století.

Po ukončení Státní grafické školy (1942–44), začal v roce 1945 studovat na Akademii 
výtvarného umění. Po roce však přechází na uměleckoprůmyslovou školu k prof. F. 
Muzikovi, po roce pak k prof. F. tichému, v roce 1949 byl ale ze školy vyloučen. Počátky 
jeho tvorby vycházejí ze surrealismu, po krátkém období magického realismu přichází 
„existenciální“ etapa jeho tvorby, charakterizovaná figurami v iluzivním prostoru. Koncem 
padesátých let dochází ke geometrizaci figury, k redukci čitelného figurálního tvaru, až 
dospěje v šedesátých letech k období „preparovaných“ obrazů.

obraz 3604 cm² šramotu 536 cm² ticha byl namalován v tomto autorově čtvrtém tvůrčím 
období, kdy využívá novou malířskou techniku. Pracuje s olejovými i syntetickými emaily 
v kombinaci s olejovou barvou, mnohdy přidává do posledních vrstev jemný písek. nová 
technologie sebou nese i novou techniku práce, několik vrstev malby je postupně zpra-
cováváno špachtlí, rytím, dekalkováním, závěr patří opět štětci. Předmětem zobrazení se 
stává přesně na čtvereční centimetry změřená plocha barevné hmoty, která se objevuje 
v názvech obrazů.

Stejně jako obrazy utrpení 16.000 červených cm², 7.116 cm² něžnosti, 3.904 starých růžo-
vých centimetrů, Místo pro 6.606 romantických cm² nebo 21.000 cm² modrých mikroiluzí 
pochází z počátku šedesátých let, kdy se v Medkově tvorbě objevují nové zajímavé 
barevné kombinace.

obraz byl součástí významné pražské sbírky historika umění, blízkého přítele autora.

obraz z tohoto cyklu se zatím na trhu neobjevil, ostatní obrazy jsou většinou ve veřejných 
institucích u nás a v zahraničí a tak je svým způsobem získání obrazu do sbírky jedineč-
nou příležitostí.

PhDr. Eva Kosáková – Medková
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30.

Veselý Aleš (1935)

Stigmatický reliéf
1965
kombinovaná technika, olej, tiskařská barva, karton
90 × 51 cm
sign. uD Aleš Veselý 65

pravost potvrdili: PhDr. ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina 

provenience:
 � obraz pochází z významné soukromé zahraniční sbírky (německo) evropské  
radikální abstrakce

odhadní cena: 80 000 – 120 000 Kč vyvolávací cena: 60 000 Kč

prOpAGáTOr ČesKéhO iNfOrmeLU,  
sTrUKTUráLNÍ AbsTrAKce A exisTeNciáLNÍ TVOrby

Aleš Veselý patří mezi nejdůležitější představitele strukturální abstrakce, která počátkem 
šedesátých let představovala nejsilnější trend v tehdejším novém umění. Spolu s Janem 
Koblasou, Jiřím Balcarem a Mikulášem Medkem patří tento autor k nejautentičtějším 
autorům informelního umění, které mělo u spousty autorů tendenci k často bezobsažné 
aplikaci temných past na nosnou plochu. 

Aleš Veselý se velmi brzy jasně profiluje mysticky existenciálním projevem, kdy svým 
objektům, často sákrálního charakteru vdechuje napětí pomocí zlověstně působících 
trnů, bodlin a destruovaných materiálů. Jeho reliéfy z tehdejší doby nezřídka připomí-
nají oltáře nepoznaných i dávných kultur a přes záměrné použití polámaných, rezavých 
a časem patinovaných elementů vždy vyzařují jakýsi nadpozemský náboj. nabízené 
dílo v sobě snoubí vše typické pro autorovu tvorbu z jeho nejvyhledávanějšího období 
a nacházelo se téměř padesát let v selektivní zahraniční sbírce evropské poválečné 
abstrakce.
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31.

Koblasa Jan (1932)

Apokalypsa
1969
kombinovaná technika, tempera, tiskařská barva, karton, plátno
101 × 71 cm
sign. PD K 969

odhadní cena: 160 000 – 200 000 Kč vyvolávací cena: 140 000 Kč

Sochař, malíř, grafik, scénograf, hudebník, básník a autor literárních reflexí Jan Koblasa 
(*5. října 1932 v táboře) patří mezi výrazné osobnosti evropského umění 2. poloviny 20. sto-
letí. Jako jednomu z mála umělců, kteří v důsledku politické situace odešli do emigrace, 
se Koblasovi podařilo integrovat do zahraniční scény a stát se tam respektovaným uměl-
cem. okupace Československa jej zastihla na cestách po itálii. Domů se nevrátil a získal 
azyl v severním německu. V roce 1969 založil v Kielu na Muthesius Hochschule obor volné 
plastiky, který pak vedl téměř třicet let. Dnes žije a pracuje v Hamburku.

V rámci československé výtvarné scény 50. a 60. let představuje Jan Koblasa vedle 
o něco staršího Mikuláše Medka a Vladimíra Boudníka vůdčí osobnost tehdejší nastupu-
jící generace. Se svými spolužáky z Akademie Karlem neprašem a Bedřichem Dlouhým 
a hudebním skladatelem Rudolfem Komorousem založili v roce 1957 pověstné uskupení 
Šmidrové, k nimž později přibyl Jaroslav Vožniak. V roce 1960 se Koblasa významně podí-
lel na organizování dvou neoficiálních výstav Konfrontace i (v ateliéru Jiřího Valenty) 
a Konfrontace ii (v ateliéru Aleše Veselého), které se staly manifestací nekonformního 
radikálně zaměřeného umění.

tvorba Jana Koblasy je naplněna prožitky hudby, literatury a filozofie. Je velkým návra-
tem k pradávným mýtům a archetypům, v nichž nacházíme analogie s pocity součas-
ného člověka. Jako červená nit se jeho výtvarnými úvahami táhnou témata Země, nebe, 
Pekla a Ráje. Vznášejí se tu Andělé, zatímco z hlubiny vyvěrají Apokalyptické výjevy 
ohlašující konec veškerých časů.

Apokalypsou se Koblasa začal zabývat v roce 1964. Bylo to poslední velké téma, které 
soustředěně rozvíjel až do svého odchodu z domoviny. Dospěl zde k intenzivnímu dialo-
gu malířského gesta a otisku (záznamů dějovosti) a prázdných polí (jakýchsi významo-
vých pomlk) umocněných napětím černých kresebně-malířských shluků a ojedinělých 
červených stop. tyto pozoruhodné malby následované cykly leptů z roku 1967 se staly 
tichou předtuchou blížící se okupace a zároveň zlomem v umělcově životní cestě. Sám 
se k nim vyjadřuje takto: „– navíc mne k tomu tématu vedla intuice – ten hluboký tok myš-
lenek táhnoucí se nevědomím, který někdy vede k předvídání – pro mou vlastní práci šíře 
a hloubka té skladby umožňovala znovu nacházet a najít figuru, přes andělská zjevení 
a uskutečňující se vize, vize ve zrodu – ty pak propojit se skutečným každodenním děním 
oscilujícím k absurditě“.
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32.

Ovčáček eduard (1933)

Písmo v kruzích
1968
leptaná mosaz
68 × 68 cm
sign. na rubu e, ovčáček 68

na rubu popis autorem

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

vystaveno: 
 � na výstavě eduard ovčáček, topičův klub, Praha, 2012

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

ViZUáLNÍ pOeZie  
Z pÍsmeN A ZNAKů

tvorba eduarda ovčáčka zahrnuje široké pole výtvarných přístupů – grafiku, propalova-
né koláže, malbu, plastiku, konkrétní a vizuální poezii, fotografii, fotografiku, umění akce 
a instalace. na jedné straně ji utváří výtvarná a básnická reflexe písma a znaků, a na stra-
ně druhé tematizace lidské figury. První příklady využití písma se objevují v roce 1962 jako 
součást materiálově cítěných obrazů nebo v rámci umělcovy vizuální poezie. V násled-

ných letech grafémy (písmena, znaky, čísli-
ce, interpunkční znaménka) přebírají úlohu 
primárního nositele výtvarného sdělení 
a stávají se typickým rysem ovčáčkovy 
tvorby. V reliéfu Písmo v kruzích se propo-
juje umělcův zájem o optické a obsahové 
kvality písma a číslic, a o motiv kruhu. Kruh 
jako symbol koncentrované hmoty, uspo-
řádání makro i mikrokosmu, zrodu matérie 
i zrození člověka, zde udává celkovou kom-
pozici. Řádky nestejné velikosti jsou psány 
v soustředných kružnicích, takže utvářejí 
jemnou texturu, která směrem ke středu 
houstne a graduje v jakési jádro informací 
i centrum veškerého dění obecně.
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33.

Tikal Václav (1906–1965)

Pohyblivé iluze
1963
olej, tempera, lepenka
49 × 34 cm
sign. PD tikal 63

Ln dedikace: Příteli Jindřichu Chalupeckému V. tikal

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

provenience:
 � ze sbírky Jindřicha Chalupeckého

odhadní cena: 140 000 – 160 000 Kč vyvolávací cena: 95 000 Kč

Mezi lety 1958–63 došel tikal k osobitému stylu, ve kterém využíval jak imaginativní, tak 
konstruktivní prvky, geometrii i organické přírodní motivy. tento styl nalezl při tvorbě cyklu 
Architektura přírody, který pak rozpracovával v dalších souborech.

V letech 1963 až 1965 vznikla řada solitérních obrazů, které jsou spontánními reakcemi na 
okamžitý impuls nebo situaci, často s groteskním nebo ironizujícím humorným podtextem. 
Svým způsobem jsou to vlastně obrazy, jimiž si Václav tikal s černým humorem kompen-
zoval úzkostné a depresivní stavy po prodělaném srdečním onemocnění.

ČLeN sUrreALisTicKé sKUpiNy rA  
A OsObiTý sOLiTér V ČesKém VýTVArNém UměNÍ
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34.

Kubíček Jánuš (1921–1993)

Pokus o obrazový prostor 2
1969
olej, plátno
83 × 100 cm
sign. PD Jánuš Kubíček 69

na rubu na blindrámu:  
popis autorem – 3.V. 69, č. kat. 91

varianta obrazu v Alšově jihočeské galerii 
v Hluboké nad Vltavou: Barevné plochy, 
1969, DJK 0476

pravost potvrdili:  
PhDr. Rea Michalová Ph.D.,  
PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

uvedeno:
 � v soupisu díla Jánuše Kubíčka DJK 0474

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

LiNie, bArVA, sVěTLO 
A prOsTOr
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35.

Kubíček Jan (1927)

Konkrétní kombinace
1967
akryl, plátno
160 × 100 cm
sign. na rubu Jan Kubíček/1967

na rubu dedikace autorem

pravost potvrdila: PhDr. ilona Víchová

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

Jan Kubíček patří ke směru, který je známý pod pojmy „konkrétní” nebo „konstruktivní”. 
od šedesátých let tvořil obrazy, jež vznikaly na racionálních, geometrických základech.

Ve stejné době hledali racionálně estetický přístup k umění také Zdeněk Sýkora, Karel 
Malich a Hugo Demartini. V šedesátých letech navázali kontakty se spřízněnými kolegy 
v zahraničí, v následující dekádě už vinou politické situace museli jít vlastní cestou.

„Zajímám se o obraz jako konkrétní plochu,” definoval si Kubíček začátek své konstruk-
tivistické fáze. Znamenalo to, že obraz nesměl obsahovat žádný odkaz na realitu mimo 
tuto plochu.

Vrcholu své umělecké tvorby dosáhl sérií obrazů s dělenými kruhy. Využitím kruhu a mož-
ností jeho dělení pro sebe dobyl takřka nekonečný kosmos formálních možností, které 
zdaleka nechtěl všechny vyčerpat (a vzhledem k jejich množství ani nemohl), jež však 
tvořily vzájemně propojený formální kánon.

ryTÍř KONsTrUKce 
NA rAciONáLNÍch GeOmeTricKých ZáKLAdech
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36.

demartini hugo (1931–2010)

Prostorový reliéf
1968–70
chromovaná ocel, hnědý akrylát
34,5 × 34,5 cm
sign. na rubu Hugo D.

na rubu dedikace

pravost potvrdili: PhDr. ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina

provenience:
 � soukromá sbírka Praha

odhadní cena: 80 000 – 120 000 Kč vyvolávací cena: 65 000 Kč

V rámci proudu nových tendencí usiluje 
od sklonku padesátých let o osvobození 
se od limitů autorské subjektivity. na počát-
ku jeho cesty stojí geometrické koláže 
a monochromní červené struktury vytvo-
řené otiskováním předmětů (dřevěné kos-
tičky, kvádříky nebo i krabičky od mýdla) 
do hliněné matrice a následně odlité do 
sádry. Zde uplatněný smysl pro řád se stává 
nosným tématem další Demartiniho práce, 
proto důležitou etapu poloviny 60. let před-
stavují dřevěné objekty a reliéfy, v nichž 
pracuje s rytmem koulí umístěných do pra-
voúhlého systému. ty fungují jako východis-
ko pro chromované objekty z let 1965–1977, 
ve kterých ověřuje princip zrcadlení. Divák 
pozorující dílo je vtažen do velkého děje 
průniků a imaginárních prostorových pro-
cesů, kterých se sám stává aktivní součástí. 

VýrAZNá OsObNOsT 
NeOKONsTrUKTiVismU
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37.

sýkora Zdeněk (1920–2011)

Černo-bílá makrostruktura V. / Schwarz-Weiss V. / Makro Struktur
1972
olej, plátno
150 × 140 cm
sign. na rubu na blindrámu Z. Sýkora

na rubu na blindrámu název autorem, dva poškozené štítky s popisem díla

vč. přiloženého katalogu „Konstruktive Kunst aus der tschechoslowakei“

pravost potvrdili: PhDr. ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina 

publikováno:
 � „Konstruktive Kunst aus der tschechoslowakei“, /kat., str. 39, vydavatel: erker – Verlag, 
St. gallen (CH) 1972

vystaveno:
 � „Konstruktive Kunst aus der tschechoslowakei“, galerie erker, St. gallen (CH) 1972
 � „ViennAFAiR 2005“, v expozici galerie Jiří Švestka, Wien (A) 2005

odhadní cena: 2 000 000 – 2 500 000 Kč vyvolávací cena: 1 250 000 Kč

ryTÍř řádU UměNÍ 
A LiTerATUry
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Jedná se o obraz ze série nevelkého počtu obrazů (tzv. Makrostruktur) z let 1972–73, které 
znamenaly v tvorbě Z. Sýkory ukončení etapy strukturální a předznamenaly vznik nové 
etapy linií.

V dokumentárním filmu „Skupina Křižovatka“ z cyklu „Příběhy obrazů a soch“ – 5. díl, který 
natočil pro Českou televizi Praha v roce 1999 režisér A. Kisil, o tom Zdeněk Sýkora řekl: 
„udělal jsem několik obrazů, kde byly elementy zvětšené. tím jsem chtěl dokázat, že to 
není Vasarely. Jedna struktura (pozn.: rozuměj obraz makrostruktury) byla složená z půl-
kruhů, které se skládaly na kruhy, černo-bílých, kde vznikaly obrysové linie, jako sinusoidy. 
tyto obrysové linie mně začaly strašit v hlavě. Řekl jsem si, tohle by mohla být cesta dostat 
se dál. tušil jsem, že by to mohly být linie…“

Malíř, jenž stojí na stejném stupni jako velcí představitelé českého malířství v čele 
s Františkem Kupkou. Sýkora byl ovšem ušetřen Kupkova osudu, který kdysi žil v pařížské 
emigraci nepochopen a na okraji zájmu.

Byl uznávaným průkopníkem užití počítače ve výtvarném umění, jeho obrazy struktur 
a linií tvoří součást kolekcí prestižních domácích i světových galerií, například Centre 
Pompidou v Paříži, MuMoK – Stiftung Ludwig ve Vídni či neues Museum v norimberku.

generalizací přírodních forem dospěl k abstraktnímu výrazu a od počátku 60. let maloval 
kompozice založené na vztazích základních geometrických tvarů. Začátkem 70. let se 
elementem jeho nových obrazů stala linie. oproti přísnému řádu, s nímž pracoval u struk-
tur, využil při tvorbě liniových obrazů náhodnost. Liniové tvorbě se pak Sýkora věnoval do 
konce života.
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38.

hilmar Jiří (1937)

Bez názvu
1972
papírový reliéf, tempera, plexi box
100 × 100 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 72

přiložen certifikát s autorovým potvrzením pravosti díla

vystaveno:
 � Brno gallery CZ, 2012–2013

odhadní cena: 450 000 – 500 000 Kč vyvolávací cena: 380 000 Kč

Jiří Hilmar v roce 1967 společně s tomášem 
Rajlichem, Radkem Kratinou, Miroslavem 
Vystrčilem a teoretikem Arsénem 
Pohribným založil Klub Konkrétistů, jeho 
práce byla ukotvena v oblasti kinetických 
objektů a zejména optických papírových 
reliéfů. V nich uplatňoval princip seriel-
ního řazení a striktně pravoúhlého řádu. 
V roce 1969 však v důsledku nové politické 
situace odešel ze země, aby svůj výtvar-
ný názor rozvíjel v emigraci – nejdříve ve 
Frankfurtu a v Mnichově a od roku 1974 
v gelsenkirchenu v uměleckém sídlišti Die 
Künstlersiedlung Halfmannshof. 

Pokračoval v tvorbě optických reliéfů, pro 
jejichž „čtení” počítal s aktivní účastí divá-
ka. V průběhu 70. let začal Jiří Hilmar kromě 
papíru a kartonu uplatňovat i další materi-
ály, jako jsou šňůry, látky a dřevo, přičemž 
využíval jejich významových kvalit.
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esTeTiKA GeOmeTricKých eLemeNTů 
V prOsTOrOVých reLiéfech
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39.

Kolář Jiří (1914–2002)

Postřelený kříž
1981
chiasmáž, asambláž, dřevo, papír, lepenka
55 × 40 cm
sign. PD J K 80, na rubu Jiří Kolář 81 P.

na rubu popis autorem

pravost potvrdili: PhDr. ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 120 000 – 150 000 Kč vyvolávací cena: 80 000 Kč

Jiří Kolář je jedním z mála našich umělců, kterým se podařilo dosáhnout skutečně svě-
tového věhlasu. Jeho cesta k výtvarnému umění vedla přes poezii, od které se později 
odvrací a následně hledá možnosti, jak se lépe umělecky vyjádřit v nápaditých a lyricky 
působících kolážích. Jeho názorová nesmlouvavost a neskrývaný odpor ke komunistic-
kému režimu logicky vyústily v podpisu Charty 77, čímž se státnímu aparátu stal ještě 
nepohodlnějším. to vše zapříčinilo následné znemožnění návratu ze studijního pobytu 
v západním Berlíně a Jiří Kolář tak nalézá v roce 1980 druhý domov i uměleckou svobodu 
v Paříži.

Zde se také odstartovala jeho mezinárodní kariéra a následné řady výstav v evropě i uSA.

tvorba autora je velice různorodá a přestože se jedná téměř vždy o určitý druh koláže, 
svědčí o umělcově neuvěřitelné vynalézavosti a kreativitě. Jeho zdánlivě jednoduché 
spojování, prolínání a konsternování zvolených motivů je pokaždé tématem k zamyšlení 
a někdy i úsměvu.

nabízený reliéf „Postřelený kříž“ patří do 
skupiny silných děl s vysoce meditativním 
nábojem, byl několikrát vystaven (Francie, 
německo) a pochází z významné zahra-
niční sbírky.

Zvolené duchovní téma kříže, poznamena-
ného třemi černými body, symbolizujícími 
otvory po kulkách, ve spojení s trojrozměr-
ným provedením chiasmáže na dřevěné 
desce a asketickou oproštěností plochy 
řadí toto dílo k vysoce kvalitním sběratel-
ským objektům.
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40.

Nepraš Karel (1932–2002)

Hlava
70. léta 20. stol.
plastika, litina, drát, tkanina, lak
v. 50 cm
neznačeno

pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

odhadní cena: 450 000 – 500 000 Kč vyvolávací cena: 360 000 Kč 

Bez vysoce specifického a originálního umění Karla nepraše by naše výtvarná scéna 
druhé poloviny dvacátého století byla znatelně ochuzena. tento umělec je svým veli-
ce osobitým přístupem ke kresbě a hlavně k plastice zkrátka nepřehlédnutelný. Jeho 
výtvarná řeč vždy balancovala mezi úsměvnou karikaturou a krutou vážností, kdy se oba 
protipóly magickým způsobem prolínaly a navzájem si negovaly standardní charaktery. 
nepraš se v šedesátých letech intezivně stýká s Bedřichem Dlouhým, který svým způso-
bem rovněž osciluje mezi groteskností a závažnou realitou, ve skupině Šmidrové pak oba, 
spolu s Jaroslavem Vožniakem, Janem Koblasou a skladatelem Rudolfem Komorousem 
organizují a provádějí celou řadu společných akcí programové „estetiky divnosti.“

Zdánlivě bezvýznamná náhoda, kdy měl nepraš vytvořit loutky pro později neuskuteč-
něnou realizaci filmu umělce přivedla k technice, kterou se později proslavuje, a která se 
stává pro jeho tvorbu velmi důležitou. tou je drátěná kostra obalená fáčovinou a násled-
ně zpevněná červeným lakem. Právě sochařův vzácný smysl pro krutost, geniálně křížený 
s legrací nechává vzniknout plastikám představujícím někdy celé postavy, ale nejčastěji 
pouhé hlavy tvořené změtí sytě červených šlahounů, ne nepodobným šlachám a pre-
parované tkáni. tato anatomická obnaženost a agresivní útočnost červených asambláží 
párovaná s bezbrannou ironií a směšností figur a hlav jsou typickými znaky neprašovy 
tvorby. Výtvarný dobový fenomén nazývaný nová figurace byl jeho přínosem nezvykle 
obohacen a nepříliš výbojná lyrika našeho tehdejšího výtvarného proudu získává díky 
dílu Karla nepraše originalitu, expresivitu a potřebnou svébytnost. Jeho tvorba je beze-
sporu výjimečná v kontextu nejen našeho, ale jak již dnes vidíme, i světového sochařství.

nabízená plastika byla koupena současným majitelem na samém počátku osmdesá-
tých let přímo od autora v jeho Hlubočepském ateliéru, vybrána za asistence zkušeného 
znalce českého avantgardního umění a byla až doposud součástí velmi významné 
zahraniční sbírky. Jednoznačně vysoká kvalita díla spolu s jeho zaručenou originalitou, 
vytvářejí z nabízené hlavy skutečnou sběratelskou příležitost.

ZAKLAdATeLsKá OsObNOsT 
ČesKé GrOTesKy
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41.

malý františek (1900–1980)

Večer
1968
olej, plátno
85 × 121 cm
sign. PD F. Malý 68

pravost potvrdili:  
PhDr. Rea Michalová Ph.D.,  
PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

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

mALÍř sNOVých ViZÍ 
A sUrreALisTicKých 
předsTAV
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42.

Šimotová Adriena (1926–2014)

Hlava
2002
vrstvený papír, frotáž, proškrabávaná kresba, perforace
36 × 32 cm
sign. PD A Šimotová 2002

pravost potvrdili: PhDr. ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč vyvolávací cena: 190 000 Kč

riTUáLNÍ VýTVArNá 
mAGie

Celou její tvorbou prostupuje hluboký zájem o člověka, síť vztahů a symboliku lidského 
těla, směřuje do nitra člověka. opustila klasickou malířskou techniku a různými technika-
mi zpracovávala papír a textil.

upoutala na sebe pozornost svou svéráznou uměleckou technikou, která spočívá v mač-
kání, prořezávání a vrstvení papíru. tímto vznikala díla s otisky dlaní, chodidel, tváří nebo 
celého těla. Po celý život se snažila vytvářet nové techniky a postupy a přispívala tím 
k oživení české výtvarné scény.

od roku 1960 byla členkou skupiny uB 12, která byla obdobou euroamerického hnutí 
nová figurace a rovněž byla členkou uměleckého seskupení Skupiny g7. Její obrazy jsou 
vidět ve sbírkách např. v tokiu, Washingtonu, Paříži, Stockholmu a na mnoha českých 
výstavách.
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43.

Kovanda Jiří (1953)

Bez názvu (Chryzantéma)
1991
kombinovaná technika, koláž, asambláž, filc, perforace, lepenka
66 × 50 cm
sign. na rubu Jiří Kovanda 1991

reprodukováno:
 � monografie Jiří Kovanda, str. 91

odhadní cena: 80 000 – 100 000 Kč vyvolávací cena: 60 000 Kč

Kovandova tvorba představuje významný 
přínos pro českou vizuální kulturu a záro-
veň výrazně ovlivňuje mladší generace. 

Jeho instalace, objekty a od osmdesátých 
let i malby, koláže a kresby parafrázují for-
mální postupy avantgard a často ironicky 
polemizují s navyklými stereotypy umělec-
kého světa. 

toto dílo Jiřího Kovandy bylo zapůjčeno na 
výstavu do prestižního muzea moderního 
umění Museo nacional Centro de Arte 
Reina Sofia v Madridu. Jak uvádí MFdnes 
8. 11. 2012 „výstavu za první týden jejího 
trvání vidělo dvacet tisíc návštěvníků, což 
svědčí o tom, že Jiří Kovanda je mezinárod-
ně nejznámější současný český umělec.” 

tabulka výtvarných umělců, z druhé polo-
viny 20. století, narozených po roce 1950, 
ve které se Jiří Kovanda umístil na prvním 
místě.

VýZNAmNý TVůrce 
sOUČAsNé AVANTGArdy
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Proč bych měl malovat?

Jedině abych zachránil lidstvo, menší důvod nevidím. Co je lidstvu po blbém plátnu 
natřeném barvou? Co je mu zrovna po tomhle, na které se nemůžu ani podívat? Kde jsi 
bylo, lidstvo, když jsem se s tím obrazem mastil?

nikdo mi nepomohl. Jedině Monet, trochu. Pak taky Mondrian. Zachraňoval jsem obraz, 
zjevně marně. Potřebuji, aby se Monetovo oko podívalo skrz Mondrianův rám. Cvičím to 
přes třicet let a pořád nic. Jen abych mohl říct, že maluju, co vidím. Musel jsem začít vidět 
šílené věci, abych mohl normálně malovat. Malování není řešení problémů. Malování je 
problém.

Vladimír Kokolia

44.

Kokolia Vladimír (1956)

Jasan podle Mondriana
olej, plátno
109 × 99 cm
sign. na rubu Kokolia

na rubu razítko

vystaveno:
 � Vladimír Kokolia – no problem, Společnost topičova salonu, topičův salon, Praha, 
2013, čelní obraz výstavy, reprodukováno v katalogu

odhadní cena: 240 000 – 280 000 Kč vyvolávací cena: 190 000 Kč

prVNÍ LAUreáT ceNy 
JiNdřichA chALUpecKéhO
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45.

Kyncl františek (1934–2011)

Koule v krychli
objekt, bambus, černé lepidlo, uvnitř 
červená
42 × 42 cm

pravost potvrdila: PhDr. ilona Víchová

provenience:
 � z majetku rodiny autora

vystaveno:
 � na výstavě František Kyncl – Dialog sil, 
Souzvuk energií, Praha, topičův salon, 
2014, reprodukováno v katalogu výstavy

odhadní cena: 220 000 – 250 000 Kč 
vyvolávací cena: 200 000 Kč

František Kyncl patří mezi nejvýznamnější 
české konstruktivisty druhé poloviny 20. sto-
letí. Byl členem Klubu konkrétistů. Po oku-
paci Československa odešel do Spolkové 
republiky německa. Kontakt s nesmírně 
živým uměleckým prostředím v Porýní byl 
pro něj velmi pozitivní. Jeho kresby a objek-
ty vyrůstaly na myšlence propojování nevi-
ditelných sil, tak jako je konstruován vesmír. 
Kynclova výpověď je silná bez ohledu na 
zvolené médium, kterým může být jak kres-
ba, prostorový objekt nebo papírový reliéf.
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GeOmeTrie 
V meZiprOsTOrU
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italský umělec gianfranco Zappettini je internacionálně uznávaným autorem, jehož 
tvorbu lze zařadit do skupiny minimalismu nazvaného analytická, či plánovaná malba. 
tento absolutně nový druh umění zažíval koncem šedesátých a začátkem sedmdesá-
tých let velký rozmach a jako jeho vůdčí osobnost můžeme jmenovat amerického malíře 
Roberta Rymana. naší zemi se tento silný trend prakticky obloukem vyhnul, avšak nelze 
jako významného reprezentanta analytické malby opomenout malíře tomase Rajlicha, 
který je sice českého původu, ale tvořil od konce šedesátých let v Holandsku a se světo-
vou špičkou tak i mohl vystavovat. Zappettini patřil v sedmdesátých letech mezi význam-
né umělce tohoto směru, o čemž svědčí i fakt, že byl vybrán v roce 1977 na prestižní 
Dokumentu 6 a účastnil se řady zásadních výstav po celé evropě.

nabízený obraz je velmi atraktivní svou bílou barvou, pro analytickou malbu velmi typic-
kou, perfektním stavem (bílé obrazy jsou velmi citlivé na zacházení a okolní podmín-

ky) a hlavně vznikem v době, kdy se toto 
umění radikálně prosadilo. na díle, které 
při zběžném pohledu vypadá jako bílý 
monochrom autor použil kontrastu různých 
druhů povrchu. Setkává se zde tedy hlad-
ká, hedvábně lesklá bílá s matnou a jejich 
protipól i napětí plochy tvoří velmi hrubý 
bílý akryl. obraz byl vystaven v Miláně 
na výstavě „Pensare in termini di pittura“ 
a jeho pravost byla potvrzena autorem, 
který ho zařadil do svého archivu pod čís-
lem 1974.007.te.

46.

Zappettini Gianfranco (1939)

Superficie acrilica 319
1974
akryl, plátno, kombinovaná technika
60 × 60 cm
sign. na rubu g. Zappettini 1974

odhadní cena: 150 000 – 200 000 Kč vyvolávací cena: 140 000 Kč

VýZNAmNá OsObNOsT 
V ObLAsTi ANALyTicKé mALby
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KLASiCi ČeSKoSLoVenSKÉ 
FotogRAFie 30. Let

Aukce topičův salon Praha
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KLAsici ČesKOsLOVeNsKé fOTOGrAfie 30. LeT

Konvolut dvou desítek zvětšenin z 20. a 30. let 20. století představuje výjimečný soubor 
sociálně zaměřených fotografií, které byly významnou součástí české fotografické tvor-
by té doby. Hnutí sociální fotografie, které se v Československu podobně jako v uSA, 
německu, Francii, Japonsku a dalších zemích intenzivně rozšířilo v době světové hos-
podářské krize v první polovině třicátých let. Sociální motivy bychom ovšem našli i dříve 
například v žánrových výjevech představitelů puristického piktorialismu Drahomíra 
Josefa Růžičky, Jaromíra Funkeho, Josefa Sudka, Adolfa Schneebergera, Arnošta Pikarta 
a dalších autorů, bylo inspirováno zejména německým hnutím dělnické fotografie 
a časopisy Arbeiter illustrierte Zeitung a Der Arbeiter Fotograf. Jeho nejdůležitější základ-
nou se stala organizace Levá fronta, založená v říjnu 1929, zpočátku vedená Karlem 
teigem. Její součástí byly Film-foto skupiny v Praze, v jejímž čele stál marxistický filmový 
a fotografický kritik Lubomír Linhart, autor knihy Sociální fotografie z roku 1934 a v Brně, 
v jejímž čele stál architekt a grafik František Kalivoda, přítel Lászla Moholy-Magyho, (ten 
Moholy-nagymu v Brně uspořádal samostatnou výstavu a vydal monografické číslo 
časopisu telehor). Film-foto skupina Levé fronty pod Linhartovým vedením v letech 1933 
a 1934 zorganizovala dvě výrazně propagandisticky zaměřené mezinárodní výstavy 
sociální fotografie, kterých se zúčastnila řada významných fotografů, např. Josef Sudek, 
Jaromír Funke, eugen Wiškovský, Alexandr Hackenschmied a další, z nichž se ovšem 
jen někteří věnovali sociální fotografii soustavněji (např. Jaromír Funke v cyklu Špatné 
bydlení či později ve fotografiích z Podkarpatské Rusi). novinkou obou expozic bylo roz-
členění snímků do tematických kapitol, důležité místo měly komparativní dvojice a série 
fotografií. Film-foto skupina Levé fronty spolupracovala s obdobně zaměřenou skupinou 
slovenských fotografů Sociofoto, mezi jejíž členy patřila třeba irena Blühová. Sociálně 
laděné snímky nacházely časté uplatnění v levicovém tisku, v němž byly použity některé 
zde nabízené fotografie.

V konvolutu z této aukce se nachází řada vzácných autorských dobových zvětšenin (vin-
tage printů), které se na trhu objevují naprosto výjimečně. Platí to třeba o původních zvět-
šeninách fotografa a pozdějšího významného avantgardního filmaře a dlouholetého 
pedagoga FAMu Jiřího Lehovce, z nichž se do dnešních dob zachovalo naprosté mini-
mum. V souboru jsou svými starými zvětšeninami zastoupeni i další přední fotografové 
Karel Plicka, který se intenzivně věnoval také filmování a etnografii a po 2. světové válce 
se stal prvním děkanem FAMu, Jan Lukas, jeden z tehdejších nejúspěšnějších fotoreporté-
rů a autor řady fotografických publikací, jenž se později proslavil během emigrace v uSA, 
Přemysl Koblic, který výrazně pomáhal s organizací zmíněných výstav sociální fotografie 
a byl činný i jako publicista, mezinárodně uznávaný historik fotografie a absolvent pro-
slulé fotografické školy v Mnichově Rudolf Skopec, významný fotograf, filmař a fotogra-
fický publicista Jiří Jeníček, profesionální fotograf Alexandr Paul, spoluzakladatel Press 
Photo Service, jeden z mezinárodně nejúspěšnějších českých fotoamatérů té doby Jan 
Lauschmann či architekt Karel Poličanský, autor řady moderně komponovaných sociál-
ních snímků . V souboru jsou zastoupeni i méně známí autoři jako Jan Chaloupka a Karel 
gall. Ve svém celku jde o skutečně výjimečný soubor vintage printů sociálních fotografií 
ze soukromé sbírky, jaký se dosud v českých aukcích neobjevil.

prof. PhDr. Vladimír Birgus
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47.
blühová irena (1904–1991)

Pokusy u Peterhansa I. – z cyklu Bauhaus – 
Dessau
1932
autorská fotografie
23,9 × 17,8 cm
sign. na rubu irena Blühová, 1932, autorské 
razítko
na rubu popis autorkou

19 000 Kč

48.
blühová irena (1904–1991)

Pokusy u Peterhansa II. – z cyklu Bauhaus – 
Dessau
1932
autorská fotografie
23,9 × 17,8 cm
sign. na rubu irena Blühová, 1932, autorské 
razítko
na rubu popis autorkou

19 000 Kč

47

48



134

49.
skopec rudolf (1913–1975)

1. máj 1934
1934
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
23,6 × 28,3 cm
značeno na rubu Skopec 1. máj 1934

12 000 Kč

49
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50.
Lehovec Jiří (1909–1995)

Detail z chrámu Notre Dame
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
17 × 11,7 cm
značeno na rubu razítkem Foto: J Lehovec
na rubu název a poznámka

9 000 Kč

51.
reichmann Vilém (1908–1991)

Lavice – Stalinovy sady
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
21,1 × 17,3 (23,8 × 18) cm
značeno na rubu autorským razítkem

8 000 Kč

50

51
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52.
paul Alexandr (1907–1981)

Projev
1933
fatografie, autorská dobová zvětšenina (vintage print)
21,3 × 28,6 cm
sign. na rubu Alexandr Paul 1933, autorské razítko

11 000 Kč

52
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53.
Lehovec Jiří (1909–1995)

Město – Paris 1932 / Rentabilní zastavění
1932
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
21,8 × 15,8 cm
sign. na rubu foto J. Lehovec Praha.
na rubu název autorem

11 000 Kč

54.
chaloupka Jan
Radost ze života
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
22,5 × 17,5 cm
značeno na rubu na štítku razítkem foto 
J. Chaloupka, Praha
na rubu na štítku název

10 000 Kč

53

54
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55.
hackenschmied Alexander (1907–2004)

Baťa?
fotografie, autorská dobová zvětšenina (vintage print)
11,8 × 16,8 / 12,8 × 17,8 cm
značeno na rubu razítkem Foto: A. Hackenschmied
na rubu název

4 000 Kč

55
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57.
Lehovec Jiří (1909–1995)

Paříž, město světla II. (Paris 1932)
1932
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
22,8 × 16,8 cm
sign. na rubu foto J. Lehovec Praha.
na rubu popis autorem, štítek s popisem

11 000 Kč

56.
Lehovec Jiří (1909–1995)

Paříž, město světla I. (Paris 1932)
1932
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
sign. na rubu Foto J. Lehovec Praha
na rubu název autorem

12 000 Kč

56

57
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58.
Lehovec Jiří (1909–1995)

Seržant X. (Paris 1932)
1932
fotografie, autorská dobová zvětšenina (vintage print)
11,5 × 15 cm
sign. na rubu J. Leh., autorské razítko
na rubu název autorem a popis

9 000 Kč

58
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59.
poličanský Karel (1913–2005)

Nástup k 1. máji 1934
1934
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
28,3 × 23,1 cm
značeno na rubu Poličanský
na rubu název

13 000 Kč

60.
Lauschmann Jan (1901–1991)

Před chalupou / Výměnkář
1928
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
32 × 23,5 cm
sign. na rubu Jan Lauschmann
na rubu popis autorem

7 000 Kč

59

60
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61.
chaloupka Jan
Středostavovské zátiší
fotografie, autorská dobová zvětšenina (vintage print)
12,9 × 17 cm
značeno na rubu na štítku razítkem foto J. Chaloupka, Praha
na rubu na štítku název

10 000 Kč

61
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62

63

62.
poličanský Karel (1913–2005)

Pískař
1930
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
36,6 × 23,2 cm
značeno na rubu K Poličanský
na rubu název

14 000 Kč

63.
Gall Karel
Práce v lomu – u Kamenného Přívozu 
r. 1938
1938
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
35,6 × 28,6 cm
na rubu Karel gall
na rubu název autorem

14 000 Kč
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64

64.
plicka Karel (1894–1987)

Chudá přadlena
1930
fotografie, autorská dobová zvětšenina (vintage print)
39,2 × 32 cm
sign. na rubu autorským razítkem
na rubu autorem název a přípis

14 000 Kč
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65

66

65.
Jeníček Jiří (1895–1963)

V nouzové kolonii – Praha
1933
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
35,9 × 28 cm
sign. na rubu autorským razítkem
na rubu popis autorem

14 000 Kč

66.
Koblic přemysl (1892–1955)

Představení
1930
fotografie, autorská dobová zvětšenina 
(vintage print)
39,9 × 29,8 cm
značeno na rubu P. Koblic 1930
na rubu název

13 000 Kč
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67.
Gall Karel
Ledaři
fotografie, autorská dobová zvětšenina (vintage print)
28,5 × 38,9 cm
sign. na rubu Karel gall
na rubu název autorem

14 000 Kč

67
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68.
Lukas Jan (1915–2006)

Topič
fotografie, autorská dobová zvětšenina (vintage print)
37,3 × 29,3 cm
sign. na rubu Jan Lukas
na rubu název autorem

14 000 Kč

68
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KáJA SAuDeK
oBRAZY & KReSBY

Aukce topičův salon Praha
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69.
saudek Kája (1935)

Kozorožec
akvarel, tuš, běloba
28 × 20 cm (výřez)
sign. PD Saudek

12 000 Kč

70.
saudek Kája (1935)

Vodnář
akvarel, tuš, běloba
28 × 20 cm (výřez)
sign. Pu Saudek

12 000 Kč

69

70
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72.
saudek Kája (1935)

Blíženci
akvarel, tuš, běloba
28 × 20 cm (výřez)
sign. PD Saudek

12 000 Kč

71.
saudek Kája (1935)

Ryby
akvarel, tuš, běloba
28 × 20 cm (výřez)
sign. PD Saudek

12 000 Kč

71

72
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73.
saudek Kája (1935)

Rak
tuš, akvarel, běloba
28 × 20 cm (výřez)
sign. PD Saudek

12 000 Kč

74.
saudek Kája (1935)

Lev
akvarel, tuš, běloba
26 × 18 cm (výřez)
sign. PD Saudek

12 000 Kč

73

74
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75.
saudek Kája (1935)

Panna
tuš, akvarel, běloba
28 × 20 cm (výřez)
sign. PD Saudek

12 000 Kč

76.
saudek Kája (1935)

Váhy
akvarel, tuš, běloba
19 × 15 cm (výřez)
sign. PD Saudek

8 000 Kč

75

76
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77.
saudek Kája (1935)

Škorpion
akvarel, tuš, běloba
28 × 20 cm (výřez)
sign. PD Saudek

12 000 Kč

78.
saudek Kája (1935)

Střelec
akvarel, tuš, běloba
37 × 26 cm (výřez)
sign. PD Saudek

14 000 Kč

77

78
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79.
saudek Kája (1935)

Traktoristka
kvaš, tuš, karton
48,5 × 38,5 cm
sign. PD Saudek
uD název autorem

28 000 Kč

79
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80.
saudek Kája (1935)

Podívej, šenkýři, na tenhle džbán…
kvaš, tuš, karton
48,5 × 38,5 cm
sign. PD Saudek
PD název autorem

30 000 Kč

80
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81.
saudek Kája (1935)

Hamiro
kvaš, tuš, lak, lepenka
49,5 × 71 cm
sign. PD Saudek
uD název autorem

32 000 Kč

82.
saudek Kája (1935)

La Gazela
kresba tuší, běloba
44 × 28 cm (výřez)
sign. uD Saudek
uD název autorem

12 000 Kč

81

82
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83.
saudek Kája (1935)

To věčné jablko z ráje
kvaš, tuš, karton
38,5 × 48,5 cm (výřez)
sign. uD Saudek
Lu název autorem

25 000 Kč

84.
saudek Kája (1935)

Na skleněném stole
kvaš, tuš, lak, plátno
62 × 50 cm
sign. LD Saudek

30 000 Kč

83

84
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85.
saudek Kája (1935)

Holovize 2. program
kvaš, tuš, lepenka
52,5 × 42 cm
sign. PD Saudek
uD název autorem, na rubu kresba: Portrét muže, kvaš, tuš

30 000 Kč

85
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86.
saudek Kája (1935)

Raketový hrádeček
kvaš, tuš, plátno
60 × 45,5 cm
sign. PD Saudek
uD název autorem

30 000 Kč

86
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87.
saudek Kája (1935)

Kájaštejn
kvaš, tuš, běloba, plátno
121 × 101 cm
sign. PD Saudek
PD název autorem

70 000 Kč

87
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KLASiCKÉ 
& 

MoDeRní uMění

Aukce topičův salon Praha
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88.
breydel Karel (1678–1733)

Jezdci u jezera
olej, dřevěná deska, parketáž
sign. LD Breydel

38 000 Kč

89.
Torre Giulio del (1856–1932)

Malí kuřáci
1897
olej, dřevěná deska
23 × 17,5 cm
sign. Pn g. del torre / Venecia 1897

50 000 Kč

88

89
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oddanost náleží k prvnímu velkému Myslbekovu uměleckému vrcholu. na soše začal 
pracovat v roce 1880 a dokončoval ji během následujících čtyř let. Plastika vzbudila ve 
střední evropě záhy senzaci a učinila z jejího autora osobnost srovnávanou v Rakousku 
s Viktorem tilgnerem a Casparem von Zumbusch. tato pocta byla stvrzena oceněním 
samotných umělců během výstavy ve vídeňském Künstlerhausu. Úspěchy dále slavila 
na výstavách v Berlíně, Paříži a Mnichově. o výjimečnosti oddanosti svědčí také její zařa-
zení na reprezentativní atiku vídeňského parlamentu. Převážná část současných odlitků 
pochází od F. topiče, kterému Myslbek poskytl reprodukční právo na většinu podstatných 
soch. V dnešní době se nicméně stále jedná o nedoceněnou plastiku středoevropského 
sochařství s mezistylovým potenciálem.

nejvýznamnější český sochař 19. století. Představitel realistických tendencí v sochařství. 
V raných pracích reagoval na domácí tradici. Mezi nejvýznamnější umělcova díla náleží 
především soubor plastik pro Palackého most, ukřižovaný a pomník sv. Václava.

90.
myslbek Josef Václav (1848–1922)

Oddanost
1880–1884
bronzová plastika, mramorový podstavec
v. 53,5 cm (+6 cm mramor)
sign. na plintě J. V. Myslbek
původní odlitek

literatura:
 � Ludwig Hevesi, oesterreichische Kunst im 
neunzehnten Jahrhundert, Leipzig 1903, 
s. 167, č. repro 114

 � Vojtěch Volavka, Soupis sochařského díla 
Josefa Václava Myslbeka, Praha 1929, 
s. 24–25, č. kat. 72

 � Vojtěch Volavka, Josef Václav Myslbek, 
Praha 1942, s. 49–53 (repro)

 � Adam Hnojil, Jeden svět nestačí. Poklady 
umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona, 
Praha 2014, s. 57, č. 53 (repro), s. 481

vystaveno:
 � 2012, oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 
Zamlčená moderna. iluze a sny. 
Středoevropské umění ze sbírky Patrika 
Šimona. 1880–1930

 � 2014, Praha, Clam-gallasův palác, Jeden 
svět nestačí. Poklady umění 19. století ze 
sbírky Patrika Šimona

55 000 Kč

90
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91.
Knüpfer beneš (1844–1910)

Tritoni zápasící o najádu
po roce 1905
olej, plátno
46 × 36,5 cm
sign. nezjištěna
na rubu na blindrámu přípis Paula Bergnera z 5. 11. 1917 potvrzující autenticitu a pravost díla

literatura:
 � Patrik Šimon – Adam Hnojil, Zamlčená moderna. iluze a sny. Středoevropské umění ze 
sbírky Patrika Šimona. 1880–1930, Praha 2009, s. 142–143 (repro), s. 318

 � Patrik Šimon – Adam Hnojil, Die totgeschwiegene Moderne. illusionen und träume. 
Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon. 1880–1930, Praha 
2009, s. 142–143 (repro), s. 318

 � Agnes Husslein-Arco – Alfred Weidinger (ed.), Dekadenz. Positionen des 
österreichischen Symbolismus, Wien 2013, s. 36, č. 12 (repro)

vystaveno:
 � 2009, galerie výtvarného umění v Chebu, Zamlčená moderna. iluze a sny. 
Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona. 1880–1930

 � 2010, německo, Kunstmuseum Bayreuth, Die totgeschwiegene Moderne. illusionen 
und träume. Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon. 
1880–1930

 � 2012, oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Zamlčená moderna. iluze a sny. 
Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona. 1880–1930

 � 2014, Praha, Clam-gallasův palác, Jeden svět nestačí. Poklady umění 19. století 
ze sbírky Patrika Šimona

150 000 Kč

V českém umění je Beneš Knüpfer jak stylem, tak pojetím námětů solitérem, jehož umě-
leckou identitu je nutné interpretovat v rámci širšího středoevropského kontextu. tento 
český „Arnold Böcklin“ prošel mnichovským školením jako oblíbený žák Karla von Piloty, 
aby následně působil střídavě v Čechách a itálii. Zatímco Böcklin je především epikem 
moře, Knüpfer je jeho lyrikem. Stylem náleží kompozice (barevně výraznější variantu 
Soupeřící tritóni vlastní Západočeská galerie v Plzni, inv. č. D19) závěru autorova života, 
kdy lze v díle senzitivního umělce vysledovat existenciální pochybnosti, završené sebe-
vraždou v Jaderském moři. Práce tohoto období se vyznačuje tmavší a monochromní 
barevností, nanášenou pastóznějšími tahy. Skladbou bývají obrazy založeny na strmých 
perspektivních úběžnících. Skály a kameny jsou schematicky geometrické. První plán 
může být tvořen siluetou, která působí zlověstně tajemně. Do souboru těchto děl náleží 
především Římský kinematograf (oblastní galerie v Liberci, og o1756), Fauni utíkající 
před automobilem (národní galerie v Praze, ng o 14941), Za noci (soukromá sbírka, viz 
Jana Fialová, Beneš Knüpfer, Praha 1984, č. 124) a Poslední kentaur (1910, galerie Klatovy 
/ Klenová, o 1086). Ve všech zmíněných pracích vyjadřuje umělec své obavy nad brutál-
ním zánikem starého světa. V přeneseném významu lze Knüpferovy obrazy chápat jako 
obžalobu moderního a zároveň uměleckou závěť starého světa.
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Beneš Knüpfer studoval od roku 1865 pražskou akademii. Během jeho živnostenského 
působení v karlovarském Winterově fotografickém salonu si umělce všiml slavný Karl von 
Piloty a přijal jej bez zkoušek na mnichovskou akademii. Zde namaloval několik slavných 
historických kompozic na způsob Pilotyho a Maxovy tvorby. V roce 1879 odjel do itálie. 
Dojem z této cesty jej přesvědčil o změně stylu, kdy začal vytvářet snové maríny. Vedle 
Arnolda Böcklina patří k nejvýznamnějším představitelům tohoto výtvarného žánru.

91
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92.
Navrátil Josef (1798–1865)

Loďka s rybářem na břehu jezera
20 × 25 cm
kvaš, papír
neznačeno
opatřeno posudkem PhDr. olgy Mackové

literatura:
 � Adam Hnojil, nekonečné perspektivy. Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika 
Šimona, Praha 2013, s. 109, č. 126 (repro), s. 350

vystaveno:
 � 2010, oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jeden svět nestačí. umění 19. století ze sbírky 
Patrika Šimona

 � 2014, Praha, Clam-gallasův palác, Jeden svět nestačí. Poklady umění 19. století ze 
sbírky Patrika Šimona

150 000 Kč

Pozdně romantická práce, místy působící jako nedokončená, je kvalitativním příspěvkem 
k poznání navrátilova technického vyjadřování ve finále jeho tvorby. „Velmi moderní 
zkratky, jemné nuance páry a mlhy s typicky splývavým, zamženým tónem, v němž právě 
poznáme na první pohled pravého navrátila“ (Prokop toman, Josef navrátil. Jeho život 
a dílo, Praha 1932, s. 39), jsou onou devizou všestranně zaměřeného malíře drobných 
krajin, určených pro interiéry měšťanských příbytků doznívajícího biedermeieru. Přítomná 
navrátilova krajina vznikla pravděpodobně už v samém vrcholu umělcova díla podle 
starších vzorů nebo jako reakce na příklad z krajin v okolí Lugana.

Podle olgy Mackové lze obraz svým charakterem považovat za malířské privatissimum. 
Malba není plně dokončena. Souvislost můžeme nalézt v nástěnných malbách na zámku 
Jirny, kde navrátil vytvořil tzv. Alpský pokoj s pohledy na gmundenské jezero (trauensee), 
ischl a Wolfgangsee, na kterých je možné vysledovat řadu detailů přesně odpozorova-
ných z denního provozu rybářů a převozníků (například lodice místního protáhlého typu, 
kůly k jejich přivazování, stěžně, bidla, přístřešky). Vzhledem k tomu, že nástěnné malby 
v Jirnech jsou datovány lety 1845–1847, vidí Macková analogii i v této souvislosti.

Po absolvování pražské akademie se věnoval živnostenskému podnikání. Byl vlastníkem 
firmy na luxusní malířské a dekoratérské práce. na předním místě je nutné jmenovat jeho 
tvorbu pro Liběchov, Jirny nebo Ploskovice. Vedle této činnosti vytvářel četné krajinářské 
studie, v nichž experimentoval s uměleckými formami. navrátilovo renomé a finanční 
nezávislost učinily z tohoto autora na počátku padesátých let 19. století identifikační sym-
bol nově založené Jednoty výtvarných umělců, jejíž byl předsedou.
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93.
preisler Jan (1872–1918)

Studie k Jaru
před r. 1900
olej, plátno, lepenka
24,5 × 30 cm
sign. na rubu pozůstalostním razítkem
na rubu štítek výstavy Carus gallery, new York, štítek s č. 70.; odborná expertiza: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

180 000 Kč

93
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obraz tématicky souvisí se Záhlavím k literární črtě Hany Kvapilové, které Preisler nama-
loval pro první číslo Volných směrů na podzim roku 1896. Podobnou motivickou sestavu 
alegorické ženy stojící u vzrostlých stromů na pozadí táhlé louky a nebes s letícími labu-
těmi použil Preisler v Podzimu z roku 1897, triptychu pro vzorník alegorií, vydávaný vídeň-
ským nakladatelstvím gerlach v letech 1895–1900. K tomu je pěkná skica v Západočeské 
galerii v Plzni a další, uvolněnější, byla v soukromém majetku v Praze.

Sledovaný obraz používá stejný motivický aparát jako zmiňované skici, ale liší se od nich 
šířkovým formátem, víc zdůrazňujícím krajinu a hlavně světlejším koloritem, ukazujícím 
na poněkud pozdější datum vzniku obrazu. Jeho barevnost, rezavý barevný tón louky 
za postavou a její zahalenost ovšem ještě dokládají původ motivu z alegorie Podzimu. 
Po malířské stránce má ale blíže ke Studii k přelomovému triptychu Jaro z roku 1900, která 
je v majetku oblastní galerie v Liberci. i tam se ještě objevují za postavou labutě, nicmé-
ně barevná tonalita už je zřetelně jarní.

Srovnání sledovaného obrazu s libereckým obrazem může doložit, že Preisler při vzniku 
svého epochálního díla z roku 1900 váhal mezi podzimní a jarní náladou. V tom se odrá-
ží důležitá programová změna mentality malíře od melancholie „konce století” k nové 
životní aktivitě, změna, která byla příznačná pro nástup SVu Mánes, jehož byl Preisler 
prominentním členem, do nového století.

Sledovaná skica má ale všechnu sílu poetického prožitku „podzimního” stavu melancho-
lické duše, který dovedl Preisler bezprostředně vyjádřit svými barvami. 
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94.
Nechleba Vratislav (1885–1965)

Muž v křesle
1943
olej, dřevěná deska
26 × 23 cm (výřez)
sign. PD V. nechleba 1943

38 000 Kč

94
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95.
Loukota Josef (1879–1967)

Děvče v kroji
kolem roku 1920
olej, plátno
71 × 53 cm
sign. LD Josef Loukota

65 000 Kč

96.
Špillar Karel (1871–1939)

Dívčí akty
barevné křídy, lepenka
60 × 88 cm
sign. PD Karel Špillar

40 000 Kč

95

96
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97.
Váchal Josef (1884–1969)

Ostrov blaženců
1913
barevný dřevoryt č. 116
20,5 × 20,5 cm
sign. PD J. Váchal, LD JVáchal. 13. v tisku

28 000 Kč

98.
Šimon Tavík františek (1877–1942)

Newyorská burza
1927
barevný lept
43,8 × 33,5 cm
sign. PD t. F. Šimon, LD autorské 
razítko, monogram tFŠ 1927
v soupisu grafického díla č. 463

22 000 Kč

97 98

99

99.
Šimon Tavík františek  
(1877–1942)

Koupání na potoce
1940
olej, plátno
66 × 82 cm
sign. PD t. F. Šimon, t. F. 
Šimon 1940 na rubu
na rubu název autorem; pravost 
potvrdila: PhDr. naděžda 
Blažíčková-Horová

40 000 Kč
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100.
blažíček Oldřich (1887–1953)

Piknik
1920
olej, lepenka
38 × 33 cm
sign. PD o Blažíček 1920
pravost potvrdila: PhDr. naděžda 
Blažíčková-Horová

28 000 Kč

101.
Langer Karel (1878–1947)

Dívka s červeným slunečníkem
1940
olej, překližka
37 × 52 cm
sign. PD K Langer 40
pravost potvrdila: PhDr. naděžda 
Blažíčková-Horová

35 000 Kč

100

101
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103.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Krajina s potokem
olej, lepenka
24 × 30 cm
sign. LD Al. Kalvoda
pravost potvrdila: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

15 000 Kč

104.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Na zápraží
olej, plátno
45 × 55 cm
sign. LD Al Kalvoda
na rubu na blindrámu autorské razítko; pravost 
potvrdila: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

50 000 Kč

102.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Modrý dům
kol. r. 1910
olej, plátno
57 × 67,5 cm
sign. PD Al. Kalvoda
pravost potvrdila: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

60 000 Kč

102
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103

104
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105

106
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105.
blažíček Oldřich (1887–1953)

Krajina s oráčem
olej, malířská lepenka
45 × 50,5 cm
sign. LD o. Blažíček
pravost potvrdila: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

55 000 Kč

106.
blažíček Oldřich (1887–1953)

Chalupy na stráni
olej, lepenka
50 × 66 cm
sign. LD o. Blažíček
pravost potvrdila: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

70 000 Kč

107.
Lolek stanislav (1873–1936)

Letní procházka
olej, lepenka
50 × 62 cm
sign. PD Lolek St.
odborná expertiza: PhDr. J. Pelikán; pravost potvrdila: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

85 000 Kč
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109.
Kaván františek (1866–1941)

Nálada z Komňátek
1922
olej, lepenka
39,5 × 52 cm (výřez)
sign. LD Kaván
LD název autorem
pravost potvrdila: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

45 000 Kč

110.
Vohánková božena (1881–1957)

Rákosí
olej, lepenka
50 × 66 cm
sign. LD B. Vohánková
na rubu přípis majitele; pravost potvrdila: 
PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

15 000 Kč

108.
radimský Václav (1867–1946)

Slepé rameno řeky
olej, lepenka
50,5 × 71 cm
sign. PD V. Radimský
pravost potvrdila: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

120 000 Kč

108



181

109

110



182

111.
havelka roman (1877–1950)

Podzimní krajina
olej, malířská lepenka
35 × 49,5 cm
sign. PD Rom. Havelka
pravost potvrdila: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

18 000 Kč

112.
havelka roman (1877–1950)

Lesní interiér
olej, plátno
51 × 66 cm
sign. PD Rom. Havelka
pravost potvrdila: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

28 000 Kč

111
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113.
Jambor Josef (1887–1964)

Chalupy na Českomoravské 
vysočině
1928
olej, malířská lepenka
40 × 36 cm
sign. LD Jambor 1928
pravost potvrdila: PhDr. naděžda 
Blažíčková-Horová

28 000 Kč

114.
hudeček Antonín (1872–1942)

Záhon kvetoucích aster
1940
olej, lepenka
50 × 70 cm
sign. PD Ant. Hudeček 1940
PD dedikace autorem; pravost potvrdila: 
PhDr. naděžda Blažíčková-Horová

32 000 Kč

113
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115.
benka martin (1888–1971)

Vesnický motiv
olej, malířská lepenka
49 × 56,5 cm
sign. LD M. Benka
odborná expertiza: PhDr. Jaromír Zemina; pravost potvrdil: prof. PhDr. tomáš Vlček, CSc;  
provenience: ze sbírky Jaroslava Helikálka (blízkého přítele Martina Benky), majitele Výroby rumu a likérov, 
Bratislava, Kominárska 700

490 000 Kč

o tom, že autorem tohoto obrazu je Martin Benka, nepochybuji. obraz je z doby, kdy 
Benka maloval pod vlivem Aloise Kalvody, jehož soukromou školu navštěvoval od roku 
1900. tehdy byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských a své úzké spojení 
s českým a moravským prostředím upevnil, když se roku 1919 usadil v Praze.

Posuzovaný obraz má všechny charakteristické rysy Benkovy plenérové tvorby z druhého 
desetiletí 20. století, jak to dosvědčuje jeho srovnání například s obrazem Liesek z roku 
1913, který je barevně reprodukován v monografii o Benkovi od Mariana Városse, vydané 
roku 1981 v Bratislavě. (Liesek je obec na oravě, jejíž krajina podstatně přispěla k Benkovu 
tvůrčímu sepětí s rodným Slovenskem. Je možné, že motiv zpodobený na posuzovaném 
obraze je také z oravy. Mohl však vzniknout i na Hodonínsku, kde Benka tehdy namaloval 
například obraz Jihomoravská krajina (Rohatec), datovaný do let 1913–1914, reprodukce 
je rovněž ve Várossově monografii).

115
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116.
mousson Teodor Josef (1887–1946)

Na námluvách
olej, plátno
60 × 76 cm
sign. PD Mousson

300 000 Kč

117.
benka martin (1888–1971)

Pri Váhu – Žilina
olej, lepenka
16,5 × 24 cm
sign. PD M Benka
na rubu název autorem; pravost potvrzena znalcem 
slovenského umění

28 000 Kč

116
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118.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Krajina – Bouda na zahradě
1940
olej, lepenka
30,5 × 42 cm
sign. PD L. Kuba 940
zakoupeno z výstavy: Salon výtvarného díla, Praha 
– Jungmannovo nám., 1944; popsáno: Ludvík Kuba 
malíř, 1946, str. 153 – krajiny z roku 1940, č. 42

40 000 Kč

119.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Krajina od Benešova – Karlov
1940
olej, plátno
48 × 67 cm
sign. LD L. Kuba 1940
na rubu na blindrámu přípis a číslo ze soupisu; 
uvedeno v seznamu díla v monografii z roku 1946, 
str. 153, rok 1940, krajiny č. 39

120 000 Kč

118
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120.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Klášter sv. Petka u Ochridu
kol. r. 1910–1920
olej, plátno
57 × 42,5 cm
sign. PD L. Kuba
na rubu na blindrámu štítek s názvem; pravost potvrdili: PhDr. naděžda Blažíčková-Horová, PhDr. Jaromír 
Zemina; provenience: soukromá sbírka Brno; popsáno: tomanův slovník, str. 577

110 000 Kč

od roku 1885 Ludvík Kuba putoval po Slovensku, po Lužici a Haliči, po Rusku, ale i po 
Štýrsku, Korutanech, Chorvatsku, po Černé Hoře a Dalmacii, po Bosně-Hercegovině, 
Bulharsku – ve dvacátých letech pak znovu po Slovensku a Karpatské ukrajině, po 
zemích Balkánu a Lužici.

Z pozdějších cest pak pocházejí obrazy z Jugoslávie, Lužice a jižního Srbska. Jsou pečlivě 
propracované, jemně vycítěné, ať maluje Černohorku ze Skopje, měšťanku ze Strugy, 
klášter sv. Petka u ochridu nebo skalní obydlí v Dubrovníku. 

120
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122.
Nowak willi (1886–1977)

Koupání
akvarel, karton
33 × 44,5 cm (výřez)
sign. PD W. n.

18 000 Kč

123.
Špála Václav (1885–1946)

Cikáni
1910
tempera, karton
36,5 × 49 cm
sign. LD V. Špála n. Kanizsa 1910

110 000 Kč

121.
rada Vlastimil (1895–1962)

Předjaří na vsi
1935
olej, plátno
51,5 × 82 cm
sign. PD Vlast. Rada 1935
vystavováno: Moravská ostrava, č. k. 13

55 000 Kč
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124.
Justitz Alfred (1879–1934)

Toaleta
1928
kombinovaná technika, uhel, rudka, barevné křídy, kvaš, karton
45 × 37 cm
sign. Ln A. Justitz 1928
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D; PhDr. Marie Dohnalová

110 000 Kč

V roce 1928 bylo Alfredu Justitzovi čtyřicetdevět let. Ve vlastní umělecké tvorbě objevuje 
kubismus, který si po svém přetváří. Začíná rozvíjet širokou škálu možností, jež se mu ote-
vřely monumentálním obrazem Betsabé (1927, ng Praha).

téma toalety ho viditelně zaujalo natolik, že ho zpracoval (tentokrát mimo biblický kon-
text) i o rok později, v posuzované kombinované technice.

Je to dílo, které reflektuje dobový zájem o námět aktu a o intimní okamžiky ženského 
života (toaleta, svlékání apod.), posílený senzuálními tendencemi tzv. „čisté výtvarnosti“ 
od druhé poloviny 20. let. Je příkladem sepětí tradice a nového, moderního ducha. (neo)
klasicistní, precizní linie se tu snoubí s ozvuky syntetického kubismu a monumentálnosti 
Picassových gigantických žen. V pojetí aktů se Justitz oprošťuje od jakéhokoli přílis těsné-
ho vztahu k realitě, komponuje je z mohutných forem a nevyhýbá se tvarovým zkresle-
ním. S citem téměř sochařským zvětšuje určité tělesné partie a potlačuje jiné, za účelem 
osobité výtvarné zkratky a apollinské harmonie výrazu.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Dvacátá léta 20. století byla v tvorbě Alfreda Justitze obdobím mimořádně expono-
vaným. Autor se v těchto letech znovu orientoval v moderním umění a snažil se nalézt 
polohu odpovídající jeho povaze a přesvědčení. Ve druhé polovině 20. let se přiklonil 
k názorům emila Filly, který patřil k okruhu jeho nejbližších přátel a podobně jako on, sle-
doval osobitým způsobem tvůrčí cíle Pabla Picassa.

Dílo je typickou umělcovou prací z roku 1928, kdy se v jeho tvorbě často setkáváme 
s námětem ženského aktu, který převládal zejména v Justitzových kresbách. Mohutnost 
ženských postav nepotlačuje lyrický náboj díla. neoklasicistní linie se uplatňuje na ploš-
ném pozadí, které svou barevností dotváří barevnou harmonii díla. Pro Justitze charak-
teristická je zkratka obličejových partií neméně jako mohutné, lopatovité podání rukou.

Harmonie barev, linií a ploch je provázána v dokonalý kompoziční celek, prostoupený 
silným citovým nábojem, inklinujícím k charakteristické posmutnělosti.

PhDr. Marie Dohnalová
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125.
procházka Antonín (1882–1945)

Autoportrét
kolem r. 1922
kresba tužkou, papír
27 × 21 cm
sign. PD monogram AP
proveniece: ze sbírky prof. teyschela; pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina,  
PhDr. ivo Helán

38 000 Kč
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126.
procházka Antonín (1882–1945)

Žena s košíkem jablek
1935
kvaš, karton
62,5 × 44 cm
sign. PD monogram AP 35

18 000 Kč

127.
procházka Antonín (1882–1945)

Rodina
1943
kombinovaná technika, tuš, lavírovaná tuš, 
akvarel
37 × 48 cm
sign. LD AP
reprodukováno: monografie Jaromír Pečínka – Antonín 
Procházka, 1945, str. 35

29 000 Kč

126
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128.
Čapek Josef (1877–1945)

Novinář
kresba tuší, běloba, papír
30 × 20 cm (výřez)
neznačeno
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

25 000 Kč
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129.
Lada Josef (1887–1957)

Dostaveníčko pod hradem
tuš, akvarel, běloba, karton
19 × 26,5 cm (výřez)
sign. PD Jos. Lada
odborná expertiza: PhDr. Pavla Pečinková, CSc.

28 000 Kč

Kresba je provedena svěžími jistými tahy, její charakter a celkový výraz se shoduje s dolo-
ženými humoristickými kresbami Josefa Lady z přelomu třicátých a čtyřicátých let. Lehké 
kolorování je příznačné pro původní černobílé tiskové podklady, které Lada někdy doda-
tečně doplňoval akvarelem.

Fyzický stav podkladu i barev odpovídá předpokládané dataci, retuše výrazně vystupují 
ze zažloutlého papíru, okraje pasparty jsou světlem spolehlivě proznačené.

na základě uvedených zjištění mohu odpovědně potvrdit, že kolorovaná perokresba 
Dostaveníčko pod hradem, nedatováno, výřez pasparty 19 × 26,5 cm, je původní prací 
Josefa Lady (1887 Hrusice – 1957 Praha).

PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
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130.
Tichý františek (1896–1961)

Hrazdaři I.
1943
suchá jehla
27 × 19,8 cm
sign. uD tichý 44
PD přípis autorem; reprodukováno: Dvořák František – tichý 
František grafické dílo, str. 78, obr. č. 86

12 000 Kč

František tichý je považován za přední osob-
nost české výtvarné avantgardy 40. let 20. 
století. Přesto, že autorův tematický i výrazový 
rejstřík je velice bohatý, vrací se stále v nejrůz-
nějších variantách k postavám ze světa cirku-
sových a varietních manéží. nabízená grafi-
ka je tedy typickým příkladem tvorby tohoto 
zásadního a velmi vyhledávaného autora.

130 131
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131.
Šíma Josef (1891–1971)

Pařížská ulice
1947
lept 195/300
39 × 33 cm
sign. PD J. Šíma 947, Š v tisku

16 000 Kč

132.
Špála Václav (1885–1946)

Dívčí tvář
kolem r. 1925
linoryt, akvarel
16 × 10 cm (výřez)
sign. PD V Špála

12 000 Kč

133.
wachsmann Alois (1898–1942)

Dívka v křesle
1920
kresba uhlem, karton
37 × 31 cm
sign. PD W, pozůstalostní razítko č. 88
vystaveno: Sběratelské centrum galerie Longa, 1999 (na rubu štítek výstavy)

12 000 Kč
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134.
slavíček Jan (1900–1970)

Zátiší s jablky
olej, překližka
20 × 24 cm (výřez)
sign. PD Slavíček Jan
pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D.,  
PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

55 000 Kč

135.
hliněnský robert (1908–1979)

Periferie
1943
olej, lepenka
35 × 50 cm
sign. LD Hliněnský R. 43, na rubu Hliněnský 
Robert
na rubu razítko: vystaveno v Alši, srpen 1943; pravost 
potvrdili: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

24 000 Kč

134
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136.
Kubín Otakar (1883–1969)

Zátiší s jablky v míse a květináčem na stole
olej, plátno
33 × 41 cm
sign. PD Coubine
na rubu razítka galerie Vadamo; odborná expertiza: prof. PhDr. Jiří Siblík; provenience: soukromá sbírka Praha

180 000 Kč

Zátiší s jablky v míse a květináčem na stole je původní dílo otakara Kubína – Coubine, se 
všemi typickými znaky jeho malířského stylu třicátých let a to zářivou a světelnou barev-
ností, charakteristickým splývavým rukopisem. téma zátiší dokonale odpovídá umělcovu 
požadavku statičnosti a nehybnosti předmětů v jejich krajně prostém seskupení na 
desce stolu. Střízlivá prostota předmětů není vydána na pospas proměně světla, plasti-
cita předmětů není zdůrazněna vrženými stíny, vše v žádané rovnováze s citem pro míru 
a úměrnost, jak mi tak často opakoval. Svým formátem prozrazuje tento obraz komorní 
ráz umělcova sdělení.

prof. PhDr. Jiří Siblík

136
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137.
Kotík pravoslav (1889–1970)

Čtenářka
1930
olej, překližka
33 × 19,5 cm
sign. LD P. K.

28 000 Kč

138.
hudeček františek (1909–1990)

Motiv ze Slovenska
1947
akvarel, tuš, karton
14 × 21 cm (výřez)
sign. LD Fr. Hudeček 47
pravost potvrdili: MuDr. Jan Vykoukal,  
PhDr. Jaromír Zemina

10 000 Kč

138
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139.
foltýn františek (1891–1976)

Abstraktní kompozice
akvarel, karton
24 × 28,5 cm
sign. PD Foltýn
pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír 
Zemina, PhDr. ivo Helán

18 000 Kč

140.
Nejedlý Otakar (1883–1957)

Zátiší s pohárem
1914
kresba tužkou, karton
31 × 23 cm (výřez)
sign. PD 1./x. 1914 on. 
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

50 000 Kč

139
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141.
Kotík Jan (1916–2002)

Žena u stolu – Večer
1943
kombinovaná technika, olej, tempera, uhel, překližka
30,5 × 28,5 cm
sign. LD J. K. 43, na rubu Jan Kotík 1943
odborná expertiza: dr. Jan Vykoukal

45 000 Kč

Posuzovaný obraz je rozměrově komorním dílem autora, pravděpodobně studií prove-
denou kombinovanou technikou – olej, tempera, tužka a uhel na překližce. obraz je 
signován vlevo dole iniciálami j.k. a vročením 43. Druhá autentická signatura vzadu jan 
kotík 1943 s odpovídajícím autorovým rukopisem.

námětově odpovídá vročení do roku 1943. Zachycuje interiér s postavou ženy a typickým 
výhledem na ulici prostřednictvím okna, což je často se opakující námět na obrazech 
z tohoto roku. Dá se hovořit i o vlivu Picassa na toto tvůrčí období Jana Kotíka.

Z uvedených skutečností je posuzovaný obraz nezpochybnitelným dílem autora J. Kotíka.

141
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142.
hudeček františek (1909–1990)

Večer na boulevardu Boune Nouvelle
1946
olej, lepenka
25 × 41 cm
sign. LD Fr. Hudeček 46, na rubu autorské razítko
na rubu popis autorem; odborná expertiza: dr. Jan Vykoukal

85 000 Kč

František Hudeček člen Skupiny 42 od počátků její činnosti. Posuzované dílo je olejomal-
bou na lepence z roku 1946. Vzniklo v Paříži za Hudečkova tamního pobytu v rámci aktiv-
ní účasti na výstavě Československého umění z let 1938–46. Hudeček byl na této výstavě 
zastoupen celkem pěti olejomalbami. Po návratu byla v červnu až červenci následujího 
roku ve Vilímkově galerii uspořádána výstava s názvem Ze zájezdu českých výtvarníků 
do Francie a tento obraz na ní byl prezentován pod pořadovým číslem 11.

tématicky obraz souzní s typickou městskou poetikou Skupiny 42. Je nezvykle barevně 
expresivní.

obraz je autenticky signován vlevo dole – Fr. Hudeček 46. Vzadu razítko s adresou teh-
dejšího Hudečkova pražského atelieru a vlastnoručně psaným názvem obrazu. Písmo 
odpovídá Hudečkovu rukopisu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, námětu a prove-
dení, lze obraz považovat za autentické dílo Františka Hudečka.

dr. Jan Vykoukal
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143.
bauch Jan (1898–1995)

Ženský akt
1961
akvarel, tempera, pastel, karton
42 × 28 cm
sign. PD 1961 Jan Bauch
pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D., PhDr. Jaromír 
Zemina, PhDr. ivo Helán

12 000 Kč

144.
boštík Václav (1913–2005)

Dvě postavy v krajině
kolem r. 1938
olej, plátno
32 × 43 cm
sign. nezjištěna
na rubu potvrzení pravosti dcerou autora – K. Havranová 
roz. Boštíková; pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

38 000 Kč

143
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145.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Zátiší se stolem a pohárem
1967
olej, sololit
60 × 80 cm
sign. uD V. Komárek 67

38 000 Kč

146.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Opona
1982
olej, plátno
132 × 90 cm
sign. PD V. Komárek 82
na rubu na blindrámu popis autorem

70 000 Kč

145
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147.
Jíra Josef (1929–2005)

Kytička k svátku
1967
olej, lepenka
60 × 60 cm
sign. PD J. Jíra 67, J. Jíra na rubu
na rubu popis autorem, štítek a razítko galerie Longa; 
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

48 000 Kč

149.
Jíra Josef (1929–2005)

Jaro pod Černou Studnicí
1998
olej, plátno
25 × 30 cm
sign. PD J. Jíra 98, na rubu J. Jíra 98
na rubu popis autorem; pravost potvrdil:  
PhDr. Jaromír Zemina

25 000 Kč

148.
Jíra Josef (1929–2005)

Moje hodiny
1998
olej, plátno
30 × 25 cm
sign. PD J. Jíra 98, na rubu J. Jíra 98
na rubu popis autorem; pravost potvrdil:  
PhDr. Jaromír Zemina

30 000 Kč

150.
Jíra Josef (1929–2005)

Chrudimka u Bojanova
1988
olej, plátno
60 × 70 cm
sign. PD J. Jíra 88, J. Jíra 88 na rubu
na rubu popis autorem; pravost potvrdil:  
PhDr. Jaromír Zemina

45 000 Kč
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151.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Kluk – Námořník
pastel, papír
23,5 × 17,5 cm
sign. PD J. Z.
odborná expertiza: PhDr. Jana orlíková

35 000 Kč

152.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Karel Hynek Mácha
litografie
54 × 40 cm
sign. PD Jan Zrzavý
pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D.,  
PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

28 000 Kč

151
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153.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Anděl
lept, pastel, autorský tisk
23 × 15 cm
sign. PD Jan Zrzavý, un ZJ v tisku
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

20 000 Kč

154.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Maska
pastel, karton
14 × 10 cm
sign. PD Jan Zrzavý, J. Z.
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

12 000 Kč

155.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Zátiší s loďkami / Bárky
barevná litografie
18 × 25 cm
sign. PD Jan Zrzavý
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

12 000 Kč

153 154

155
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156.
Kubíček Jan (1927)

Nábřeží ve městě
1952
pastel, barevné křídy, karton 
na lepence
22 × 29 cm
sign. PD na lepence Jan Kubíček 
1952

12 000 Kč

157.
Kiml Václav (1928–2001)

Svítání
enkaustika, plátno, překližka
44 × 34 cm
sign. PD V. Kiml
na rubu razítko a štítek ČFVu s popisem

35 000 Kč

156
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158.
Jiřincová Ludmila (1912–1994)

Švadlenka
1950
kombinovaná technika, 
kvaš, pastel, barevné křídy, 
ruční papír
39 × 29 cm (výřez)
sign. PD L. Jiřincová 50

65 000 Kč

159.
malý františek (1900–1980)

Dívčí torzo
1979
olej, plátno
56 × 63 cm
sign. LD F. Malý 79

65 000 Kč

158

159
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161.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Plot
1963
suchá jehla 3/5
9,7 × 15,7 cm
sign. PD Kamil Lhoták

4 500 Kč

162.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Hangár
1983
kresba tuší, karton
11,5 × 15,5 cm
sign. PD Kamil Lhoták 83, LD 10. 1.

7 000 Kč

160.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Červený orel
1967
barevná litografie 21/50
31 × 47,5 cm
sign. PD Kamil Lhoták 1967

15 000 Kč

Velmi častým námětem Kamila Lhotáka 
byla historická letadla s automobily 
v přírodě. tento typický autorův námět 
nabízená velkoformátová grafika obsa-
huje a kromě toho se nachází ve vyni-
kajícím stavu.

160

161 162
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163.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Drážní domek
1981
kresba tuší, karton
10 × 14,5 cm (výřez)
sign. LD Kamil Lhoták 81

5 000 Kč

164.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Andrées Polar Expedition
1982
kresba tuší, karton
11,5 × 15 cm (výřez)
sign. PD Kamil Lhoták 82, LD 23. 2.
LD název autorem

6 000 Kč

165.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Hora Říp
1987
kresba tuší, karton
14 × 23 cm (výřez)
sign. PD Kamil Lhoták 87, LD 13. 1.

7 000 Kč

166.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Okolí Paříže – Léto 1926 (Sen)
1987
tuš, akvarel, karton
15 × 19 cm (výřez)
sign. PD Kamil Lhoták 1987
dole autorem název a přípis: 114. / 24. 4. /

15 000 Kč

163

164
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167.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Nikolaus von Kues
1974
olej, dřevěná deska
50 × 35 cm
sign. uD J. Vyleťal, monogram JV
na rubu popis autorem; vystaveno: na výstavě Mannheim; pravost potvrdili: PhDr. Rea Michalová Ph.D.,  
PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. ivo Helán

55 000 Kč

Josef Vyleťal (18. 6. 1940 Brno – 3. 2. 1989 Praha) je výrazným solitérem české malby 
2. poloviny 20. století. Studoval na Fakultě architektury Vysoké školy technické v Brně 
(1957–1960), poté přestoupil na VŠuP v Praze do ateliéru prof. Hoffmeistera (1960–1961). 
Patřil do okruhu blízkých přátel Mikuláše Medka (který byl jeho velkým vzorem), v Divadle 
na Zábradlí zastával funkci scénického výtvarníka v době, kdy tam působil Václav Havel, 
s nímž navázal přátelství. Byl přijat za člena redakční rady časopisu tvář, představujícího 
výraznou platformu při formování mladší generace spisovatelů a kritiků. Sblížil se s umělci 
a významnými osobnostmi mnoha profesí. Kromě malby se věnoval propagační grafice. 
V letech 1964–1979 vytvořil více jak sto filmových plakátů a zařadil se tím mezi špičku 
v oboru.

na utváření jeho malířského díla, rozvinutého ve sféře veristického surrealismu a fantask-
ní tvorby, zapůsobilo mistrovství Leonarda, Michelangela a Raffaela, bravurní kresba 
Dürerova, situační humor P. Breughela a H. Bosche, z moderních autorů díla M. ernsta, 
S. Dalího a také M. Medka. usiloval o dokonalost výtvarného zpracování, jak ho obdi-
voval u starých mistrů. Jeho tvorba, reflektující atmosféru a prostředí, v němž žil, zachy-
cuje s ironickou nadsázkou dramata lidského života v působivé, i mírně šokující formě. 
Vytvářel fascinující, makabrózní „obrazovou podívanou“, odrážející jako temné zrcadlo 
stav světa a tajemství mysli svého tvůrce.
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168.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Pod hladinou
kombinovaná technika, karton
34 × 20 cm (výřez)
sign. uD J. Vyleťal, PD monogram JV
vystaveno: na výstavě Mannheim

25 000 Kč

169.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Imaginární portrét
1974
kombinovaná technika, karton
34 × 23 cm (výřez)
sign. uD J. Vyleťal, monogram JV
vystaveno: na výstavě Mannheim

25 000 Kč

170.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Interiér
1973
kombinovaná technika, karton
30 × 20,5 cm (výřez)
sign. LD J. Vyleťal 1973, monogram JV
vystaveno: na výstavě Mannheim

25 000 Kč

168 169

170
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171.
Kolář Jiří (1914–2002)

Bez názvu
60. léta 20. stol.
koláž, roláž
70 × 50 cm
značeno na rubu Jiří Kolář
na rubu štítek s popisem; proveniece: 
z majetku emanuela Křenka, blízkého 
přítele autora, získáno od autora  
v roce 1968

110 000 Kč

172.
Kolář Jiří (1914–2002)

Bez názvu
1976
roláž
12,5 × 28 cm
sign. PD JK 76, na rubu J. K. 99
na rubu štítek s popisem

30 000 Kč

171
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174.
balcar Jiří (1929–1968)

Rub a líc
1966
barevná litografie
62 × 37,5 cm
sign. PD Jiří Balcar 1966

12 000 Kč

tyto dvě významné velkofomátové barevné litografie představují autora v jeho tehdy nej-
typičtějším výtvarném projevu. na geometricky naznačené ploše se nachází mlčenlivé 
postavy a mystika obsahu je dokreslena nesrozumitelně působícími znaky v podobě pís-
men a číslic. Jedná se o reprezentativní grafická díla autora, „Rub a líc“ je celostránkově 
publikováno v monografii (Arbor Vitae/2013) na straně 156.

173.
balcar Jiří (1929–1968)

Nedělní odpoledne
1966
barevná litografie
47 × 32 cm
sign. PD Jiří Balcar 66
LD dedikace autorem

12 000 Kč

173 174
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Vladimír Boudník je jedinečným 
fenoménem naší poválečné umě-
lecké scény a jeho dílo, od konce 
padesátých let až do umělco-
vy předčasné smrti, představuje 
velice ryzí a kvalitní tvorbu, která 
u nás těžko snese obdobné srov-
nání. Boudník tvořil přímo a spon-
tánně, bez předešle promýšlených 
kroků a změnou barevnosti, či 
tlaku na desku záměrně obměňo-
val výsledný tisk, takže od konce 
padesátých let vznikaly většinou 
neopakovatelné unikáty.

175.
boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu
1958
aktivní grafika 2/10
9,2 × 14,7 cm
sign. PD V. Boudník 1958

8 000 Kč

176.
boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu
1965
magnetická grafika, unikátní otisk
14,5 × 23,5 cm
sign. uD Vladimír Boudník 1965

10 000 Kč

177.
boudník Vladimír (1924–1968)

Bez názvu
1960
magnetická grafika, unikátní otisk
14,5 × 21 cm
sign. uD Vladimír Boudník 1960

28 000 Kč

175

176

177
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178.
Gross františek (1909–1985)

Město
1965
olej, sololit
39,5 × 49 cm
sign. PD F gross 65, na rubu F. gross 1965
na rubu název autorem, štítek s popisem, razítko a štítek výstavy: Perpetum Mobile, galerie Moderna Praha, 2014; 
pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina; provenience: získáno od umělce; významná pražská sbírka
Fr. gross jako dítě pozoruje z okna továrního bytu otáčející se obrovský setrvačník. Významný celoživotní zážitek. 
(viz e. Petrová: monografie F. g., 2004, str. 10 – novopacké začátky).

55 000 Kč

178
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180.
istler Josef (1919–2000)

Kompozice
1961
kombinovaná technika, lepenka
35,5 × 28 cm
sign. uD istler 61
na rubu popis

35 000 Kč

největší rozkvět a vrchol tvorby Josefa 
istlera odborníci spatřují v šedesátých 
letech. Především proto, že v tomto 
období tvořil své obrazy pomocí nej-
rozmanitějších technik za velkého 
vlivu jeho mimořádné fantazie, expe-
rimentoval se strukturou a je v nich 
patrná umělcova preciznost.

179.
Šíma Josef (1891–1971)

Němé cesty
1969–1970
olej, plátno
22 × 16 cm
sign. PD J. Šíma

280 000 Kč

od šedesátých let spojoval Josef 
Šíma veškeré motivy, se kterými se 
již setkal a jeho díla jsou syntézou 
předchozích postupů. obrazy pralát-
ky a kosmických výjevů syntetizoval 
do imaginativních vizí, projektů sjed-
nocujících světlo a oheň (Šedá kraji-
na s červeným tělem, 1967, Červená 
propast, 1968). V těchto kompozicích 
se Šíma snažil odpovědět na otáz-
ky existence člověka jako jedince, 
podstaty přírody, vesmíru a směřování 
života obecně (Výkřik neohraničehé-
ho času, 1968, němé cesty, 1969–70).

179
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181.
Valter Karel (1909–2006)

Chlupatá krajina
1967
tempera, karton
48 × 65 cm
sign. PD Valter 67

28 000 Kč

182.
Vožniak Jaroslav (1933–2005)

Žaluzie
1991
asambláž, lité laky, dřevěná deska
100 × 71,5 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 1991

15 000 Kč

181
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183.
Novák Ladislav (1925–1999)

Jongleur
1990
froasáž – kresba barevnou tuší a tužkou 
na upraveném papíru
50,5 × 39 cm
sign. uD monogram 16.8.90
PD název autorem

12 000 Kč

184.
slavík Otakar (1931–2010)

Kompozice / Pohádka
1966 až 1972
olej, plátno
110 × 66,5 cm
sign. nezjištěna
na rubu obraz

85 000 Kč

183

184

zadní strana obrazu
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185.
Koblasa Jan (1932)

Buddha
1975
dřevěná plastika, hřeby, barva
v. 37 cm
sign. zespodu K 75

50 000 Kč

Série plastik s mystickými náměty z poloviny sedmdesátých let nesla přes různorodost 
uměleckého projevu a materiálovou škálu, sahající od kamene, přes pálenou hlínu až 
po dřevo společné jméno Buddha. Společným jmenovatelem zde byl centrální otvor, 
umístěný v horní části „hlavy“ symbolizující zdroj hlasu, energie a určité prýštění moudrosti 
ducha. tato díla se převážně vyznačovala oblými tvary a nabízená dřevěná plastika 
ještě umocňuje atributy této skupiny děl svojí červenou barvou a dynamickým pnutím 
vzniklým pobitím její horní a přední části řadami hřebů. Červený Buddha je důstojným 
reprezentantem sochařského umění Jana Koblasy, spojeného s neodmyslitelnou emoci-
onálností tohoto stále vyhledávanějšího autora.

185



225

186.
Kotík Jan (1916–2002)

Pseudofigura
akryl, plátno
57 × 35,5 cm
sign. uD J. Kotík
publikováno: v monografii Jan Kotík (ng 2011) 
na straně 433

20 000 Kč

expresivní a dynamická malba jednoho 
z našich nejprogresivnějších malířů.

187.
Koblasa Jan (1932)

Horizontály II
1998
akryl, sololit
42 × 58,5 cm
sign. PD K 98, na rubu 1998 K
na rubu název autorem, na rámu štítek výstavy 
galerie Art Chrudim, 2012 s razítky

30 000 Kč

186

187
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188.
Knížák milan (1940)

Bez názvu
1993
kombinovaná technika, koláž, tuš, pastel, 
karton
99 × 69 cm
sign. uD M. K. 93

16 000 Kč

189.
pastrňák petr (1962)

Krásnoočko
2003
akryl, papír na plátně
86 × 131 cm
sign. na rubu na plátně na blindrámu Petr 
Pastrňák 2003
na rubu na plátně na blindrámu název autorem

60 000 Kč

nabízený obraz je publikován v autorově 
monografii a dokladuje nejen autorovu vir-
tuozitu, ale i jeho vztah ke krásám přírody.

188

189
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190.
žáček Josef (1951)

Vzkříšení
2003
akryl, plátno
80 × 110 cm
sign. na rubu na rámu Josef Žáček 2003

40 000 Kč

nabízený obraz Vzkříšení patří mezi jedno 
z nejzdařilejších děl a náboženské cítění 
autora převádí do nezvykle silné a působi-
vé vizuální formy.

191.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Hlava
pastelový pigment, frotáž
41,5 × 30 cm
sign. PD Adriena Šimotová

55 000 Kč 

190

191
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192.
boštík Václav, Grygar milan, malich Karel, sýkora Zdeněk
Česká grafika I
1993
soubor 4 ks grafických listů 13/100
23,5 × 23,5 / 53 × 38 cm
sign. PD Boštík 93, PD Milan grygar 1993, PD K. Malich 93, PD Sýkora 93
Soubor grafických listů vydal Zdeněk Sklenář, nakladatelství Fortuna, 1993. Václav Boštík, Bez názvu, 
suchá jehla, pastel 13/100; Milan grygar, Plocha a prostor, serigrafie 13/100; Karel Malich, uviděl jsem 
to, serigrafie 13/100; Zdeněk Sýkora, 27 linií, serigrafie 13/100.

60 000 Kč

192
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193.
boštík Václav (1913–2005)

Bez názvu
počátek 80. let 20. stol.
pastel, tužka, ruční papír
35 × 35 cm
sign. uD Boštík

50 000 Kč

toto vysoce kvalitní a reprezentativní dílo 
Václava Boštíka bylo v osmdesátých 
letech vybráno zkušeným sběratelem 
v ateliéru autora a pak bylo téměř třicet let 
součástí důležité zahraniční sbírky.

194.
Kubíček Jan (1927)

Bez názvu
1986
kombinovaná technika, koláž, asambláž, 
tuš, karton
51 × 34 cm (výřez)
sign. uD Jan Kubíček 1986

55 000 Kč

Jan Kubíček je právem považován za 
našeho mistra systémové geometrie. Jeho 
první koláže vznikaly už při jeho prvních 
uměleckých experimentech s konkrét-
ním uměním a jsou datovány na přelomu 
padesátých a šedesátých let. nabízené 
dílo představuje v porovnání s původními, 
často letristicky působícími kolážemi již 
ryzí systematické, vyzrálé a precizní dílo, 
hodné pověsti tohoto nevšedního autora. 
V této koláži se snoubí Kubíčkovy typic-
ké systémové změny a progrese s čisto-
tou projevu i vzácným smyslem pro jemný 
kontrast dvou rozdílných povrchů kartónu. 
obdobné dílo doposud na aukčním trhu 
nebylo nabízeno.

193

194



230

195.
malich Karel (1924)

Bez názvu
1965
lept
21 × 44,5 cm
sign. PD K. Malich 65

10 000 Kč

196.
Šimotová Adriena (1926–2014)

Bez názvu
1985
kombinovaná technika, kresba tužkou, 
perforace, karton
26,5 × 21 cm
sign. D Adriena Šimotová 85

12 000 Kč

195
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198.
malich Karel (1924)

Raumskulptur
1971
mosaz, dřevo, multipl 5/25
33 × 26 × 18 cm
sign. zespodu na štítku K. Malich
zespodu štítek s popisem; vystaveno: Konstruktive Kunst aus der tschechoslowakei, galerie erker, St. gallen, 
Švýcarsko, 1972

39 000 Kč

197.
malich Karel (1924)

Vidění
1984
kresba tužkou, pastel, karton
22,5 × 18 cm
sign. na rubu K. Malich 1984. x
na rubu název autorem

20 000 Kč

Karel Malich je umělcem, jemuž vlastní senzitivita ukazuje uměleckou cestu. Zatímco 
mnozí lopotně hledali a doposud hledají vlastní identitu, Malich jí hledat nemusel, pro-
tože mu byla od počátku rovnou v plné míře doslova shůry nadělena. Je jedním z mála 
našich výtvarníků, jehož dílu se okamžitě dostalo i plného mezinárodního uznání a jeho 
tvorba byla úspěšně vystavována po evropě již v šedesátých letech. Právě v této době 
už začala být zřejmá Malichova umělecká jedinečnost i nebývalá radikálnost projevu. 
nabízená kresba s typickým tématem mystického zjevení byla získána v polovině osm-
desátých let přímo od autora a od té doby byla součástí významné zahraniční sbírky.

198
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199.
sýkora Zdeněk (1920–2011)

Červeno-zelená struktura / Růžovo-zelená 
struktura, Rosa-grün struktur
1970
barevná serigrafie 52/100
59 × 43 cm
sign. na rubu Sýkora 70
publikováno, vystaveno

28 000 Kč

200.
sýkora Zdeněk (1920–2011)

Linie č. 21
1986
barevná serigrafie 9/100
53 × 53 cm
sign. PD Sýkora
publikováno, vystaveno

35 000 Kč

201.
Valenta rudolf (1929)

Diagonála
1990
barevná serigrafie, ruční papír 4/15
100 × 70 cm
sign. PD R. Valenta 90

4 500 Kč

199 200
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203.
Novosad Karel (1944–2008)

Bez názvu
1974
akryl, pastel, karton
56 × 56 cm
sign. PD novosad 74

18 000 Kč

Karel novosad se po emigraci do 
německa a následných studiích 
u profesora Almira Mavigniera 
v Hamburgu velice rychle etab-
loval svými geometrickými díly 
s precizně provedenými kompo-
zicemi barevných linií, která byla 
už ve své době vysoce hodno-
cena a vystavována s velikány 
konstruktivismu, jakými jsou napři-
klad Max Bill, getulio Alviani, či 
Francois Morellet. nabízené dílo 
pochází z malé a vyhledávané 
série děl, ve které přísně tvořící 
autor zvolil jako podklad nikoliv 
obvyklý tmavý kartón, ale exakt-
ní barevné linie vedl na paste-
lem vytvořené temné ploše a její 
nepravidelnosti dosáhl téměř kos-
mické záhadnosti pozadí malby. 
obraz patří i formátem mezi 
nepočetnou řadu větších autoro-
vých prací tohoto druhu.

202.
Urbásek miloš (1932–1988)

Volný list I. / L-51-červená
1975
barevná serigrafie, ruční papír, 
autorský tisk
76 × 56 cm
sign. PD urbásek 75

6 500 Kč

202
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204.
Kubíček Jan (1927)

Geometrická kompozice I.
1979
barevná serigrafie 22/35
58 × 41,5 cm
sign. uD Jan Kubíček 1979

5 000 Kč

205.
Kubíček Jan (1927)

Geometrická kompozice II.
1979
barevná serigrafie 21/50
58 × 41,5 cm
sign. PD Jan Kubíček 1979

5 000 Kč

tyto dvě geometrické kompozice jsou typické pro tvorbu našeho mistra geometrie z pře-
lomu sedmdesátých a osmdesátých let. Pro toto období je též typické použití modré 
barvy.

204 205
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206.
Grygar milan (1926)

4 / Pohyb
1991 – 1992
akryl, plátno
45 × 45 cm
sign. na rubu na blindrámu Milan 
grygar 1991–92
na rubu na blindrámu název autorem

120 000 Kč

207.
chatrný dalibor (1925)

Odtud tam
1987
kombinovaná technika, akryl, 
tempera, tvrdý podklad
70 × 97 cm
sign. D. Chatrný 87, D. Chatrný 87 
na rubu
na rubu název autorem; vystaveno: Dalibor 
Chatrný – Výroky, topičův salon, 2011

55 000 Kč

206
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208.
Agam yaacov (1928)

Bez názvu
agamograph – opticko-
kinetická asambláž, 
karton, plast 17/25AP
32 × 32 cm
sign. PD Agam

17 500 Kč

209.
Agam yaacov (1928)

Bez názvu
agamograph – opticko-
kinetická asambláž, 
karton, plast 21/25 MC
32 × 32 cm
sign. PD Agam

17 500 Kč

208
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210.
Lohse richard paul (1902–1988)

Fünfzehn systematische Farbeihen mit fünf gleichen horizontálen Rhythmen
1971
multiple 93/180, PVC deska
115 × 115 cm
sign. na rubu na štítku Lohse
publikováno: Richard Paul Lohse Modulare und serielle ordnungen, str. 183, DuMont Köln, 1973, Richard Paul 
Lohse Modulare und serielle ordnungen, str. 260, Waser Verlagm Zürich, 1984 Richard Paul Lohse Drucke Prints, 
Richard Paul Lohse-Stiftung, 2008, entwicklungen, hofmann nr. 3/2009, nestr., edition und galerie hoffmann, 
Friedberg, 2009

35 000 Kč

210



poznámky:





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 5. 10. 2014 
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:



Chcete znát výsledné ceny prodeje obrazů v aukcích?
Navštivte: www.cenyumeni.cz

1. Art Consulting Brno – Praha přijímá kvalitní obrazy pro aukce v roce 2015. 

František Kupka, Josef Šíma, emil Filla, Jan Zrzavý, Václav Špála, Jindřich Štyrský, toyen, 
Zdeněk Sýkora, Josef Čapek, Kamil Lhoták, Jakub Schikaneder, Antonín Procházka, 
Josef Lada, Mikuláš Medek, Václav Boštík, Antonín Chittussi, František tichý a další.



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. 
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