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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
5. 5. – 15. 5. 2014  (10.00 – 18.00 hod. denně i v sobotu a neděli)

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 17:30 hod.

AUKCE / AUCTION
Proběhne ve čtvrtek 15. 5. 2014 ve 18.30 hod., Topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9. 

Will take place on May 15, 2014 at 6.30 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



EVENING SALE

„LIVE”
Večerní aukci je možno sledovat jak v přímém přenosu na www.acb.cz, tak po 

registraci se můžete zapojit i do dražby on line. Registrační formulář je ke stažení 
na stránkách www.acb.cz. Další informace získáte i telefonicky na: 224 23 25 00, 

542 214 789, 603 424 913 nebo e-mailovou poštou.
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Aukční řád
1.  Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING 

BRNO CZ, s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních 
zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné 
pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART 
CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553, která provádí dražbu 
na žádost vlastníků dražených předmětů: 15. 5. 2014 ve 18.30 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. Při platbě platební 
kartou je provize zvýšena o 3 %. 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. 

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
 – on-line, po předchozí registraci

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 May 15, 2014 at 
6.30 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. When paying 
by credit card commission is increased by 3%. 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.

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
 – on-line, after previous registration

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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1.

Chittussi Antonín (1847–1891)

Krajina z Francie / Francouzský venkov
1887
akvarel, ruční papír, karton, dřevěná deska
35 × 74 cm
sign. LD A. Chittussi 87, na rubu na štítku A. Chittussi

na rubu autorský štítek a štítky s ev. č.

odborná expertiza: Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

restaurátorský průzkum: Pavel Blatný, ak. malíř

odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč vyvolávací cena: 150 000 Kč

MALÍŘ SUBJEKTIVNÍ 
LYRIKY
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Antonín	  Chittussi	  

Rovinatá	  krajina	  s	  povozem	  

Akvarel	  a	  kvaš,	  34,3x74,4	  cm	  

Značeno	  vlevo	  dole:	  „A	  Chittussi	  87“	  

Na	  rubu	  kryto	  dřevěnou	  deskou	  se	  štítky	  a	  razítkem	  Chittussiho	  pozůstalosti.	  

	  

Posuzovaný	  obraz	  je	  kvalitně	  malován	  a	  má	  charakteristické	  znaky	  Chittussiho	  malířského	  rukopisu,	  
zejména	  v	  popředí,	  stafáži	  i	  architektuře	  na	  horizontu.	  

Také	  kompozice	  díla	  je	  pro	  tohoto	  malíře	  charakteristická.	  

Výrazně	  šířkový	  formát	  jako	  v	  tomto	  případě	  se	  u	  Chittussiho	  rovněž	  vyskytuje,	  byť	  méně	  často.	  
Častější	  je	  u	  něj	  ve	  zmíněné	  době	  také	  malba	  kvašem,	  bez	  výraznější	  barevnosti	  a	  převahy	  akvarelu.	  	  

Lze	  spekulovat	  o	  tom,	  že	  posuzované	  dílo	  vzniklo	  na	  zakázku	  a	  představuje	  konkrétní	  místo,	  které	  
však	  v	  tuto	  chvíli	  nelze	  přesněji	  určit.	  

V	  době	  naznačené	  vročením	  v	  signatuře	  posuzovaného	  obrazu	  Chittussi	  maloval	  ve	  Francii	  i	  
východních	  Čechách	  podobné	  rovinaté	  krajiny.	  

Posuzovaný	  obraz	  jsem	  prohlédl	  s	  akad.	  mal.	  restaurátorem	  p.	  Pavlem	  Blattným,	  který	  potvrdil,	  že	  
stáří	  ručního	  papíru	  jako	  podkladu	  malby	  i	  kartonu,	  na	  němž	  je	  připevněn,	  odpovídá	  předpokládané	  
době	  vzniku	  obrazu.	  	  	  

Krycí	  deska	  připojená	  zezadu	  k	  dílu	  je	  rovněž	  autentická	  (původnost	  jejího	  spojení	  s	  dílem	  jsme	  
neměli	  možnost	  posoudit).	  	  

Na	  základě	  výše	  uvedených	  argumentů	  se	  domnívám,	  že	  posuzované	  dílo	  je	  Chittussiho	  autentikum.	  	  

	  

	  

prof.	  PhDr.	  Roman	  Prahl,	  CSc.	  

V	  Praze	  31.	  3.	  2014	  

	  



19



20

2.

Schikaneder Jakub (1855–1924)

Johanna van der Gheest
kolem roku 1882
olej, plátno
51 × 63,5 cm
sign. LD J. Schikaneder

odborná expertiza: Prof. PhDr. Tomáš 
Vlček, CSc.

skica k obrazu reprodukována na kresbě 
v monografii Jakuba Schikanedera, 
Národní galerie Praha, str. 307, č. 182 
a v dobovém časopise Světozor, ročník 
XVI, 1882

odhadní cena: 1 500 000 – 2 000 000 Kč 
vyvolávací cena: 800 000 Kč

MALÍŘSKÁ 
MEDITACE
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Předmětem posudku je obraz, olej na plátně 51 × 63,5 cm, značený vlevo dole 
J. Schikaneder, dílo zobrazuje postavu ženy truchlící u kolébky. Posudek potvrzuje, že se 
jedná o dílo českého malíře Jakuba Schikanedera (1855–1924). 

Obraz podstatně doplňuje znalost raného Schikanederova díla. Malba představuje 
významný projev českého umění na cestě od historického žánru malířství 19. století smě-
rem k realismu. Stopy Schikanederova zápasu o realismus jsou patrné v uplatnění expre-
sivity barevné pasty, v obrysové linii charakterizující narativnost vyobrazení, realismus se 
promítl také do emotivnosti a etického postoje autora. 

Obraz, tak nejen námětem Johanny van der Gheest, ale zejména stylem dokládá 
Schikanederův zájem o realistické tendence v holandském umění, zejména malířství 
80. let 19. století. O pravosti obrazu není žádná pochybnost, jeho autentičnost potvrzuje 
i signatura, která je homogenní s vrstvou barev malby. Dílo lze datovat rokem 1882, toto 
vročení potvrzuje reprodukce v dobovém tisku: dílo, respektive kresba vztahující se k dílu, 
byla reprodukována v časopise Světozor, ročník XVI, 1882, a dále v soupise díla Jakuba 
Schikanedera, Národní galerie v Praze, č. kat. 182, s. 307. 

Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
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3.

Švabinský Max (1873–1962)

Jinoch s mečem
1896
olej, plátno na kartonu
73 × 58 cm
sign. nezjištěna

na rubu štítek s potvrzením pravosti PhDr. Miloše Růžičky z roku 1990 

odborná expertiza: PhDr. Jana Orlíková

odhadní cena: 800 000 – 1 200 000 Kč vyvolávací cena: 650 000 Kč 

RYTÍŘ ČESTNÉ LEGIE 
ZA GENIÁLNÍ MALBU

Typická ukázka Švabinského malířského mistrovství, které projevoval již v době studií 
na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl tehdy v atelieru profesora Maxe Pirnera 

a ten ho považoval za nejnadanějšího ze 
svých žáků. V roce 1894 maloval podob-
nou školní kompozici, kde ústřední posta-
vou byla žena. Nazýváme ji Černohorka 
s mečem. Známe dvě její varianty. Jedna 
je v Národní galerii v Praze (inv. č. O 9.357). 
Podle vzpomínek Švabinského pomáhal 
aranžovat draperii na modelce sám Pirner. 

V současné době se dokončuje soupis 
Švabinského prací z let 1879–1916. Námi 
posuzovaná kompozice Jinoch s mečem 
byla dosud nezvěstná. Její znalost dobře 
doplňuje naše vědomosti o opravdovém 
mistrovství Maxe Švabinského již ve studij-
ních letech. 

Podle mého názoru je obraz Jinoch s mečem 
autentickou prací Maxe Švabinského z roku 
1896, jejíž kvalita je opravdu vysoká.

PhDr. Jana Orlíková
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Max Švabinský byl vynikající český grafik, malíř a kreslíř. Patřil k nejnadanějším umělcům 
tzv. Generace devadesátých let a zejména v grafice položil základy vysoké úrovně 
české grafiky. Od roku 1910 vedl grafickou speciálku na Akademii výtvarných umění 
v Praze a jeho ateliérem prošla většina českých grafiků té doby. Na počátku své kariéry 
se věnoval i malbě a řada jeho prací patří ke kmenovým obrazům českého moderní-
ho umění. Jmenujme alespoň Chudý kraj, Růžový portrét, Splynutí duší, Žlutý slunečník. 
Proslulé byly i jeho obrovské barevné perokresby (Velký rodinný portrét, Dvě matky, 
Kamélie). Byl vynikajícím portrétistou. 

V roce 1926 převzal na Akademii třídu po prof. Hynaisovi a začíná se paralelně s grafi-
kou věnovat více malbě. Připravuje obraz Žně. Ve třicátých letech začíná pracovat na 
návrzích oken katedrály sv. Víta a na výzdobě Právnické fakulty University Karlovy a na 
mozaikách pro Památník osvobození na Žižkově. Věnoval se také krajinářství – zejména 
v grafice a kresbě. Jeho dílo znovu rehabilitovala velká výstava ve Valdštejnské jízdárně 
v Praze na přelomu roku 2001–2002 (repríza v Brně v roce 2002). 
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Alfons Mucha patřil v Paříži mezi nejzná-
mější reprezentanty secese a mezi tvůrce 
tohoto stylu. Proslavil se zejména plakáty 
pro Sarah Bernhardtovou, nejslavnější fran-
couzskou herečku té doby. Jeho plakáty, 
jeho dekorativní panó a návrhy interiérů 
udávaly tón době a spoluvytvářely secesní 
sloh. Muchovy bibliofilské publikace patří 
do světového zlatého fondu krásné knihy.

Mucha byl významným členem francouz-
ské a potom pražské zednářské lože a práci 
v zednářském hnutí věnoval v poslední tře-
tině života většinu své energie. Zemřel po 
výslechu na gestapu na zápal plic v roce 
1939 před svými osmdesátými narozeni-
nami.

4.

Mucha Alfons (1860–1939)

Zamyšlená dívka v krajině s řekou
1919
olej, dřevěná deska
35 × 24,5 cm
sign. LD Mucha, na rubu LN Mucha/1919

odborná expertiza: PhDr. Jana Orlíková

odhadní cena: 1 500 000 – 1 800 000 Kč vyvolávací cena: 980 000 Kč

SVĚTOVĚ PROSLULÝ MALÍŘ 
A GRAFIK
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Zajímavá figurální kompozice náleží dobou vzniku do času, v němž Alfons Mucha horeč-
ně pracoval na obrazech Slovanské epopeje. V té době studoval množství figur, k nimž 
mu stála modelem nejen rodina, ale i mnoho lidí ze Zbiroha, kde od roku 1911 na Epopeji 
pracoval. Často jej model zaujal natolik, že mu věnoval samostatný, na Epopeji nezávislý 
obraz. 

Většinou nechal model pózovat v kostýmu, který byl určen pro Epopej. Propojením velké 
figury s úsekem přírody za ní je tento obraz nejbližší obrazu Žena v květech: Jaro (olej, 
plátno, 60,3 × 40,5 cm, značeno dole vlevo Mucha), který je v majetku rodiny umělcovy.

Obraz Žena v květech: Jaro vznikl mezi lety 1916–1919 a sem by bylo možno datovat 
i posuzovanou kompozici Zamyšlená dívka v krajině s řekou. Oba obrazy jsou příbuzné 
nejen podobným kompozičním principem, ale i velmi typickou barevností s převahou 
světlé zeleně a žlutí. Pro Muchu je příznačná bravurní kresba rukou a drapérií. Gesto 
ženiny levice „uzavírající“ postavu je u Muchy časté již od plakátu na Dámu s kaméliemi, 
vyskytující se i na medailonu pro Červen z dvanácti měsíců pro Cocorico, Ve vzpomínce 
na Ivančice a na Madoně v Liliích.

Podle mého názoru je posuzovaný obraz Zamyšlená dívka v krajině s řekou prací Alfonse 
Muchy vzniklou v roce 1919. Jeho kompozice i barevnost napovídají, že vznikl v souvislosti 
s malbou Slovanské epopeje tak jako řada ostatních děl, zobrazujících většinou jednu 
ženskou postavu.

PhDr. Jana Orlíková
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5.

Blažíček Oldřich (1887–1953)

Odpoledne na zámku Dětenice
olej, plátno
85 × 100 cm
sign. PD O. Blažíček

odborná expertíza a pravost potvrdila: 
PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová, NG Praha

odhadní cena: 800 000 – 1 000 000 Kč 
vyvolávací cena: 600 000 Kč

Oldřich Blažíček studoval na Akademii, kte-
rou absolvoval u Hanuše Schweigera, a tam 
se seznámil s řadou kolegů, kteří se později 
stali symboly českého umění. Byl to například 
Otto Gutfreund, Rudolf Kremlička, Josef Čapek 
a řada dalších. Sám však do žádné výtvarné 
skupiny nevstoupil.

Nebyl jen svrchovaným malířem – krajinářem 
své rodné Vysočiny, ale proslavil se také malbou 
chrámových interiérů, katedrál a zámků. Již na 
Akademii byl kritikou velmi nadšeně přijat jeho 
obraz svatovítské katedrály a poté následova-
ly obrazy dalších kostelních interiérů a staveb 
doma i v cizině. Možná právě pro toto chápání 
a vidění prostoru se stal profesorem malby na 
ČVUT, kde působil od roku 1927 do roku 1948. 
V cizině nejen tvořil, ale i vystavoval. 

Již v roce 1913 se účastnil výstav Jednoty umělců 
výtvarných v Poznani a Lublani, poté následo-
vala řada dalších. Nejvýznačnějších ocenění 
dosáhly jeho obrazy na výstavě v Paříži v roce 
1921 a na mezinárodních výstavách Carnegiho 
institutu ve Spojených státech.

Jeho obrazy jsou zastoupeny ve význačných 
sbírkách umění.

ANALÝZA IMPRESIONISMU
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6.

Šimon Tavík František (1877–1942)

Ženy u moře
olej, plátno
84 × 98,5 cm
sign. LD T. F. Šimon

odhadní cena: 450 000 – 500 000 Kč 
vyvolávací cena: 350 000 Kč

Vynikající malíř a grafik. Autor olejů, které dýchají 
atmosférou doznívajícího impresionismu a seces-
ního dekorativismu přelomu století.

Nějaký čas žil v Paříži, kde měl i jednu z prvních 
výstav.

Zakladatel spolku českých grafiků Hollar.

Zastoupen ve sbírkách u nás i ve světě. Malíř 
evropského formátu.

MALÍŘ ATMOSFÉRY,  
BARVY A SVĚTLA
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7.

Kalvoda Alois (1875–1934)

Na řece
olej, malířská lepenka
50 × 70 cm
sign. PD Al. Kalvoda

pravost potvrdil: PhDr. Michael Zachař

odhadní cena: 150 000 – 180 000 Kč
vyvolávací cena: 95 000 Kč

BYTOSTNÝ 
IMPRESIONISTA

Alois Kalvoda byl žákem prof. Julia Mařáka 
na pražské akademii, v roce 1900 žil v Paříži 
a na Marně. Již jako akademik se odchylo-
val od směru Mařákovy školy. Zachycoval 
krajinu barvitějším způsobem, soustředil 
se na obytná stavení v krajině, nehol-
doval melancholickému pojetí zasněné 
krajiny. Jeho obrazy jsou pestřejší, barev-
nější. Prosté motivy české krajiny z oblasti 
Břeclavska a Strážnice ztvárňuje lehkým 
štětcem v jasnějších barvách. K typickým 
motivům patří vedle selských stavení louka, 
stromy – zejména břízy, rozlehlé stráně. Patřil 
k družině Antonína Slavíčka a Hudečka.
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8.

Blažíček Oldřich (1887–1953)

Chalupy v předjaří
kolem roku 1930
olej, plátno
100 × 110 cm
sign. PD O. Blažíček

odborná expertiza: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová, 
NG Praha

odhadní cena: 800 000 – 1 000 000 Kč 
vyvolávací cena: 600 000 Kč

PŘEDSTAVITEL 
MODERNÍ KRAJINY
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Předložený obraz Chalupy v předjaří je nepochybnou a velmi krásnou prací malíře 
Oldřicha Blažíčka, nejspíše z doby kolem roku 1930, tedy z jeho vrcholného období. 

Nese všechny znaky Blažíčkovy schopnosti mistrovsky vyjádřit atmosféru přírody za růz-
ného období, v našem případě za končící zimy, kdy pomalu mizí sníh, leží ještě kolem 
chalup, ale z jejich střech už odtál. Působivá kompozice, efektní skladba barevných tónů, 
převážně hnědých, modrých, bílých a jejich odstínů, červenou použil malíř jen na střechy 
stavení, a radostná nálada charakterizuje předloženou práci.

Právě pro příjemný a utěšeně působící obsah Blažíčkových krajin a jeho malířské umění 
jsou jeho práce stále tak oblíbené a žádané. Předložené Chalupy v předjaří patří k těm 
nejlepším ukázkám Blažíčkovy krajinářské tvorby.

PhDr. Naděžda Blažíčková – Horová
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9.

Lolek Stanislav (1873–1936)

Stehlíci na bodláčí
1923
olej, plátno
81 × 96 cm
sign. PD Lolek St. 23

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

DŮSLEDNÝ IMPRESIONISTA 
ČESKÉ KRAJINÁŘSKÉ ŠKOLY

Lolek studoval na pražské AVU, kde se učil 
krajinomalbě u prof. Julia Mařáka, podobně 
jako kupříkladu Antonín Slavíček, František 
Kaván či Alois Kalivoda, vesměs Lolkovi spo-
lužáci. Na základě stipendia odešel později 
do Mnichova, kde si osvojil všechny grafické 
techniky.

Věnoval se převážně krajinomalbě, malo-
val ovšem také vzácnější druhy zvěře jak 
v Čechách, tak i na Moravě nebo napří-
klad v Polsku. Se svým přítelem z Akademie 
Antonínem Slavíčkem navštívil Paříž, kde studo-
val díla francouzských impresionistů, a společ-
ně procestovali i severní Jadran.
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Pro Otakara Nejedlého měla v té době neobyčejný význam jeho první cesta do Paříže 
a do Londýna. Za pobytu v Paříži se seznámil podrobněji s díly francouzských impresio-
nistů, v Londýně pak s tvorbou Williama Turnera a Johna Whistlera. 

Tehdejší zaměření Nejedlého na barvu 
podporoval kromě Jana Preislera i Miloš 
Jiránek, který byl teoretikem Volných směrů, 
a psal i do dalších listů. Právě kolem roku 
1907–1908 jeho teoretická činnost vrcholila. 
Jiránek navštívil Nejedlého v jeho ateliéru 
a také o něm napsal v referátu o XXI. výsta-
vě SVU Mánes na přelomu let 1906 a 1907. 

V době vyhrocených bojů o české moder-
ní umění, v roce 1908, kdy se konala druhá 
výstava Osmy, Otakar Nejedlý odjíždí 
s Janem Štursou na Turkovo stipendium do 
Říma, aby zde, pod jižním nebem, pokra-
čoval ve svém hledání barvy.
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10.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Indičtí rybáři
1909
olej, plátno
65 × 75 cm
sign. LD Ot. Nejedlý 1909

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

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

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

OBJEVITEL ZTRACENÝCH 
RÁJŮ

O. Nejedlý s J. Hněvkovským
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Posuzovaný obraz je reprezentativním dílem Otakara Nejedlého z nejvíce ceněného 
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 zkla-
malo evropským charakterem, se vydávají do „džunglí“, aby nalezli krajinu, kde lidé žijí 
samovolně z toho, co jim skýtá příroda. Avšak již první setkání s džunglí je donutí k ústupu 
do rybářské vesnice. 

Poslední tři měsíce roku 1909 a začátek roku 1910 tak tráví v rybářské vesnici Bentota na 
východ od Kolomba, kde si postaví dům. To je také místo, kde pravděpodobně vzniká 
inspirace pro posuzovaný obraz. Zachycuje chudé Tamily živící se rybolovem. Nejedlý ve 
svých vzpomínkách popisuje, jak malebně na něj postavy domorodých rybářů působily. 
Ztvárňuje je s velkým stupněm stylizace. 

Oproti tomuto velkému srocení postav je pohled na moře překvapivě klidný, nechávající 
zaznít neobyčejně precizní pointilistický rukopis (neoimpresionistická analýza). A přesto se 
úsilí rybářů zdá v konfrontaci s velkolepostí smaragdového moře malicherné. Jako kdyby 
tím chtěl autor symbolizovat i odvěký souboj lidí s přírodním živlem. 

Jak autor sám přiznal: „Ve svém životě zažil jsem několik ohromujících přírodních dojmů. 
Bylo to na prvém místě moře…“ Barvy jsou nelomené, jasné. Dekorativní, plošné pojetí 
odpovídalo charakteru tamní krajiny, která se podobala spíše ornamentu než plastickým 
tvarům. Ve vyvážení přírodního prvku s lidským tu došla naplnění autorova touha po 
harmonii s přírodou.

Obraz precizně reflektuje malířovo okouzlení z objevu přírodních scenérií a života v nich. 
Je to dílo, v němž je zakódován jeho bezprostřední zážitek poznání exotického prostředí.

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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11.

Nejedlý Otakar (1883–1957)

Slunce v lese
kol. r. 1908–9
olej, malířská lepenka
41 × 31 cm
sign. PD Ot. Nejedlý

na rubu štítek s popisem

odborná expertiza: PhDr. Michael Zachař

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

odhadní cena: 220 000 – 250 000 Kč vyvolávací cena: 190 000 Kč

NOVÁ TVÁŘ 
IMPRESIONISMU
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12.

Procházková Linka  
(1884–1960)

U moře / Záliv
1929
olej, dřevěná deska
55,5 × 70 cm
sign. PD Lin Procházková 29, na rubu 
Lin Procházková 1929

na rubu na rámu autorský štítek 
s popisem

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

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

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

VÝRAZNÝ PRINCIP 
NEOKLASICISMU
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Posuzovaný obraz Záliv (U moře) je zdařilým dílem Linky Procházkové (rozené 
Scheithauerové), malířky, životní partnerky Antonína Procházky. Byla od počátku emanci-
povanou autorkou, studovala malířství m. j. na pražské Uměleckoprůmyslové škole, tehdy 
jediném uměleckém učilišti přístupném ženám. 

Přesto tam studovaly především dívky z bohatých patricijských rodin, které se věnovaly 
umění spíše jako formě společenského rozptýlení a „okrasy“, nikoli jako vážnému tvůrčí-
mu procesu. Proto udržovala mladá Linka Scheithauerová raději přátelství s nastupující 
uměleckou generací (zejména A. Procházka, V. Beneš, E. Filla, ale třeba i M. Marten 
a Z. Braunerová) Tím, že se začala profesionálně věnovat výtvarné tvorbě, se vzepřela 
dobovému upozaďování ženských uměleckých aktivit, které šlo ruku v ruce s genderově 
jednostrannými dějinami umění.

Jako jediná žena se zúčastnila druhé výstavy skupiny Osma v roce 1908. Tehdy se také 
vdala za Antonína Procházku. Její tvorba čeká ještě na komplexní novodobé teoretické 
zhodnocení a zpracování, které by konečně mělo ukázat její nesporné umělecké kvality. 
Dílo obou manželů, ač poutáno stejným uměleckým principem, má odlišné obsahové 
a výrazové zaměření. Je zajímavé, že např. v době, kdy byl Antonín Procházka zaujat 
problematikou kubismu, jeho žena malovala pastózní kytice a zátiší, zachovávající uza-
vřenost výtvarné formy a více respektující optickou skutečnost.

Obraz Záliv (U moře) je reflexí autorčiných zážitků z cesty, kterou podnikla s manželem, 
přes Rakousko do Itálie a do Jižní Francie, na Côte d Ázur (Sospel, Saint Raphael, Cap 
St. Martin atd.). Jejím cílem nebylo postihnout jen letmou náladu, jak ji ztvárňoval impre-
sionismus. Šlo jí o zachycení hlubší podstaty skutečnosti, vybavované ze vzpomínek, 
o ztvárnění krajiny v její strukturálnosti a živelnosti. Určitý primitivizující nádech podtrhuje 
upřímnost citové rezonance. Je to dílo prosycené pohodou jižního slunce, štěstím, vitální 
dynamikou a vroucí lidskostí. 
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13.

Bertalan Albert (1899–1957)

Ranní koupel
1927/1930
olej, sololit
79 × 69 cm
sign. PD Bertalan

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

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

literatura: 
 � Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band 10. 
Saur, München, Leipzig 1995, s. 37

 � Emmanuel Bénézit (Hrsg.): Dictionnaire critique et documentaire des peintres, 
sculpteurs dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays. Gründ, Paris, 
1976, s. 687

 � Péter Don, Dániel Lovas, Gábor Pogány: Új magyar művésznévtár. (Nový maďarský 
slovník umělců). Decoart Könyvek, Budapest 2006

odhadní cena: 250 000 – 300 000 Kč vyvolávací cena: 140 000 Kč

Albert Bertalan se narodil 21. září 1899 v Jaszbereny, Maďarsku. Studoval na umělecké 
škole v Nagybanyai pod vedením nejvýznamnějších maďarských umělců jako byli Ivanyi 
Grünwald, Adolf Fenyes a Istan Reti. V roce 1924 se přestěhoval do Paříže, kde studoval 

na pařížské Académii Julian. Zde měl svou 
první výstavu v roce 1925. Jeho práce 
byly vystavovány mimo jiné na Salon des 
Indépendants v roce 1926 a 1930, na Salon 
d'Automne v roce 1926, a na Salon des 
Tuileries v roce 1930. V roce 1928 získal 
Szinyeiho cenu.

Jeho obrazy z pařížského pobytu jsou 
ovlivněny francouzským impresionismem, 
postimpresionismem a neoklasicismem 
(Cezánnem, Matissem a pod.).
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14.

Nowak Willi (1886–1977)

Nedělní odpoledne na Labi
olej, plátno
50 × 75 cm
sign. PD Willi Nowak

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

pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

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

HARMONIE IMPRESE 
A PROSTORU
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Posuzovaný obraz je kvalitním dílem malíře Viléma (Willi) Nowaka (1886–1977), českého 
malíře německého původu, představitele zakladatelské generace moderního umění, 
člena skupiny Osma a zprostředkovatele kontaktů s umělci německé skupiny Die Brücke. 
V letech 1919–1928 žil Nowak v Berlíně a stýkal se s nejvýznačnějšími umělci své doby. 
Zvláště blízký mu byl Paul Klee. 

Motiv krajiny u Labe představuje jedno z autorových klíčových témat. Obraz se vyznačuje 
všemi charakteristickými rysy Nowakova projevu. Je ukázkou jeho senzuálního lyrismu, 
v němž svou malbu rozehrál novými prostorovými, barevnými a světelnými kvalitami. 

Autor vytváří velmi sofistikovanou scenérii, založenou na výtvarné transformaci konkrét-
ního vizuálního i citového zážitku. Labská krajina u Litoměřic pro něj byla „celoživotním 
okouzlením“. Tento kraj měl – jak se sám vyjádřil – zvláštní půvab „malířskosti atmosféry, 
barvitostí vzduchu, podobně (…) jako bylo ovzduší Ile de France“.

Zachycuje panoramatický výhled na široké řečiště Labe, přičemž kompozičně vychází 
z klasicisticky otevřené krajiny, po stranách rámované vegetací. Dosahuje tím jedinečné-
ho prostorového dojmu. Lidé a krajina souzní v harmonické symbióze. Impresivní rukopis 
přispívá k jedinečné svěžesti výtvarného provedení. Krajina u Labe je dílem s hlubším 
filozofickým podtextem, v němž Nowak zapojuje člověka do kosmického řádu světa. 

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.



59



60

15.

Procházka Antonín (1882–1945)

Zátiší se sklenicí / Truhlářské zátiší
1913/1914
olej, lepenka
41 × 27 cm
sign. UD Ant. Procházka

na rubu razítko sbírky Františka Venery, štítek výstavy Dům umění města Brna

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

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

reprodukováno:
 � Miroslav Lamač – Osma a Skupina výtvarných umělců, str. 382, č. 405
 � v monografii Albert Kutal – Antonín Procházka, obr. č. 43

odhadní cena: 5 000 000 – 6 500 000 Kč vyvolávací cena: 3 500 000 Kč

DÍLO VRCHOLNÉ FÁZE 
KUBISMU
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Antonín Procházka je jedním z nejvýznamnějších a nejosobitějších představitelů zakla-
datelské generace českého moderního umění, tzv. „generace Osmy“. „Truhlářské zátiší“ 
je jednou z Procházkových mimořádně vzácných realizací z období Skupiny výtvarných 
umělců, k jejímuž jádru patřil. Je to mistrovské dílo vrcholné fáze kubismu. 

Malířská interpretace předmětů neživého světa odpovídala kubistickému úsilí o tvorbu 
objektivních výtvarných hodnot. Specifické téma truhlářského zátiší kubisty přitahovalo 
(viz např. Truhlářské zátiší Bohumila Kubišty z roku 1911 a Otty Gutfreunda z roku 1916). Lze 
se současně domnívat, že bylo výrazem přitakání věcnosti a rustikalizaci, rukodělné práci 
a mužskému elementu. V Procházkově tvorbě vytváří velmi zajímavý pendant k souběž-
ně vzniklým dílům „něžnější“ poetiky, jako např. Zátiší s krajkou (1913, AJG Hluboká) či 
„Zátiší s podnosem a kyticí“ (1914, OGV Jihlava).

Základním principem, charakterizujícím skladbu posuzovaného díla, je důsledné rozru-
šení obrysových linií věcí a jejich převedení v plochu. Prostředí vniká do předmětů a ruší 
jejich izolaci. Jednotlivé obrazové složky (linie, barva) se osamostatnily, staly se součástí 
celkového rytmu obrazu, odehrávajícího se v ploše. 

Toto dílo představuje vyvrcholení autorovy racionalistické abstrakce, jak z hlediska tvaru, 
tak ve zjednodušeném barevném podání. Kolorit je záměrně redukován jen na několik 
zemitých odstínů. Protože však zpřetrhání všech vztahů k předmětné skutečnosti nebylo 
cílem kubistického úsilí, vstupuje do obrazu složka věcnost zdůrazňující malířské napodo-
bení kresby dřeva (fládrování). 

„Truhlářské zátiší“ manifestuje Procházkovu přímou účast při propracovávání nových 
uměleckých objevů. Vztah obraz – skutečnost je maximálně rozvolněn a dílo se stává 
novou entitou, nezávislou na světě, ke kterému odkazuje. Divákovo vnímání je směřová-
no jen jednotlivými tvarovými fragmenty a názvem obrazu. Svým charakterem se řadí 
k tradici Picassových a Braquových kubistických „tableau – objet“ („obrazů – předmětů“).

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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16.

Kubín Otakar (1883–1969)

Zátiší s podnosem
olej, plátno
61 × 49 cm
sign. LD Kubín

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

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

provenience:
 � významná sbírka

reprodukováno:
 � Miroslav Lamač, Osma a Skupina výtvarných umělců, 1907–1917, Odeon, Praha, 1988, 
obr. 530

odhadní cena: 6 000 000 – 8 000 000 Kč vyvolávací cena: 4 500 000 Kč

VZÁCNÁ UKÁZKA 
KUBOEXPRESE
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Posuzovaný obraz je jedním z velmi vzácných a mimořádně cenných obrazů Otakara 
Kubína – Coubine. Spadá do jeho krátkého, významného kubo-expresionistického 
období let 1912–1914, které představuje důležitou spojnici mezi autorovou českou a fran-
couzskou periodou. 

Kubín studoval v letech 1900–1904 na Akademii výtvarných umění v Praze, roku 1907 
spolu se svými spolužáky založil skupinu Osma. Jeho malbu neovlivnil tehdy ani tak 
Edvard Munch jako Vincent van Gogh a Paul Gauguin, spěl již od počátku spíše ke zklid-
nění a lyrismu. Před odjezdem do Paříže se stal členem Skupiny výtvarných umělců (1911) 
a začal se orientovat na kubismus. Usiloval o přísnější konstrukci a geometrickou zákoni-
tost tvarů. Smysl pro uměřenost a vyrovnání však určil, že jeho kubismus nikdy nerozbije 
formu, je kubo-expresivním zjednodušením ve službách duchovního sdělení. 

Obraz vznikl v období, kdy Kubín již žil ve Francii (od roku 1912). Významné je, že jeho 
tvorba tehdy vzbudila velký zájem v Německu. Byl zastoupen téměř na všech výstavách 
berlínské Galerie Sturm, vedené Herwarthem Waldenem. V roce 1913 tam např. vystavo-
val s Marcem Chagallem, v roce 1916 s Oskarem Kokoschkou.

Dílo reflektuje Kubínovo tehdejší zaujetí matematikou, geometrií a řeckou filozofií. Intuitivní 
postupy si ověřuje vědecky zdůvodněnou metodou. Malíř v něm rozehrává tvarově 
abstrahovanou geometrickou obrazovou skladbu (která však nepopírá „tělesnost“ věcí) 
v kontrapunktu se zjednodušenou, výraznou barevnou škálou. Nehybnost zobrazených 
předmětů umocňuje napětí výtvarné formy. Tvary jsou koncentrovány do lapidárních 
zkratek, primitivizujících znaků. Vypovídají o celistvosti věcí, klidu a fenomenální statičnos-
ti (touto cestou dojde Kubín za několik let ke klasicismu).

Kubizující je kombinace dvou optik vidění předmětů (ze shora a z mírného podhledu). 
Velmi sofistikovaně je tu využit kontrast teplých a studených tónů (žlutá a červená oproti 
odstínům zelené a modré), který podtrhuje prostorovou funkci barvy a celkový expresiv-
ně-magický charakter obrazu. 

Zátiší s podnosem je mistrovským dílem, v němž realistická věcnost ustupuje geometrické-
mu řádu, jehož prostřednictvím proniká autor k tajemství věcí a světa. Promítají se v něm 
ideje řeckého filozofa Parmenida (které Kubín v té době studoval), že není žádného 
pohybu, jen nehybné, absolutní jsoucno.

Miroslav Lamač označil toto Zátiší za předobraz následných autorových děl s figurální 
tématikou a symbolickými názvy, vyzdvihl jeho ucelený dojem a magičnost výrazu, vyplý-
vající z kontrastu abstrakce a věcnosti. (Miroslav Lamač, Osma a Skupina výtvarných 
umělců, 1907–1917, Odeon, Praha, 1988, s. 466–469)

Kubínova díla z tohoto období se na uměleckém trhu téměř nevyskytují a nachází se pře-
devším ve státních galerijních sbírkách (např. „Zátiší na stole“, 1913–14, 65 × 81 cm, Galerie 
Benedikta Rejta, Louny; Zátiší s krabicí, 1913, 64 × 80 cm, GVU Ostrava; Stůl, 1913, 37,5 × 45,5 
cm, NG v Praze; Zátiší s větévkou, 1913, 38 × 45 cm, NG v Praze).

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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17.

Janoušek František (1890–1943)

Vzpomínka na Forum Romanum
1932
olej, plátno
74 × 100 cm
sign. LD Janoušek 32

na rubu razítko Vystaveno v Mánesu 1932, na rámu štítek s popisem 

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

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

provenience:
 � malířská pozůstalost Františka Janouška

reprodukováno:
 � v monografii Jindřich Chalupecký – František Janoušek, str. 68, č. 29
 � J. Kroutvor a kol., Cesta na jih, Obecní dům, Praha, 1999, s. 219, č. k. 109

uvedeno:
 � Vademecum, Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890-1938), vyd. Gallery, 
Praha, 2002, s. 160

vystaveno: 
 � Členská výstava, SVU Mánes, 1932
 � Poesie 32, SVU Mánes, 1932, č. k. 42
 � František Janoušek, Posmrtná výstava malířského díla v Mánesu prosinec 1947, č. k. 16 
 � František Janoušek, Malířské dílo, Mánes, Praha, 1966, č. k. 9 
 � František Janoušek, Obrazy a kresby 1929-1942, Dům umění města Brna, 1985, č. k. 20

odhadní cena: 2 500 000 – 3 000 000 Kč vyvolávací cena: 1 800 000 Kč

IMAGINATIVNÍ KUBISMUS  
V AUTENTICKÉ DUCHOVNÍ VÝPOVĚDI
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Posuzovaný obraz „Vzpomínka na Forum 
Romanum“ je velmi významným dílem 
Františka Janouška, jehož tvorba před-
stavuje jednu z nejsilnějších a nejauten-
tičtějších uměleckých výpovědí o světě 
a duchovním klimatu meziválečného 
období. Řadí se bezpochyby mezi autoro-
va klíčová díla. 

Velmi významným je také fakt, že obraz 
byl prezentován na výstavě Poesie 32, 
konané roku 1932 v budově Mánesa, 
kde čeští tvůrci (E. Filla, A. Hoffmeister, F. 
Janoušek, V. Májovský, F. Muzika, B. Stefan, 
J. Šíma, J. Štyrský, Toyen, A. Wachsman, H. 
Wichterlová) byli zapojeni do souvislostí 
s uměleckými snahami světové avantgar-
dy (H. Arp, S. Dali, M. Ernst, A. Giacometti, 
G. de Chirico, P. Klee, J. Miró ad.). Tato 
výstava, zastřešená společným jmenova-
telem výtvarné „básnivosti“, naznačila již 
převládající surrealistickou imaginaci. 

„Vzpomínka na Forum Romanum“ je důkazem, že Janoušek přejal pozdně kubistický 
systém dynamické linie (tzv. „imaginativní kubismus“) jako výtvarný prostředek, schopný 
uvolnit intuitivní vrstvy jeho tvořivosti. Zároveň se v něm zřetelně projevuje i jeho orientace 
na surrealismus. Fantazijní představivost se spájí s nostalgickou vzpomínkou na cestu do 
Itálie, kterou podnikl roku 1929 a kterou tvůrčím způsobem plně zužitkoval teprve v roce 
1932. 

Právě tehdy si vytvořil vlastní, nezaměnitelný obrazový svět, jak se reflektuje i v posuzo-
vaném díle. Autor v něm zapojuje konkrétní motiv (Forum Romanum, které je nejstarším 
místem v Římě a bývalo v dobách antického Říma centrem veškerého politického, 
obchodního i společenského dění) do dynamického, imaginativního univerza zprohý-
baných, téměř „vlajících“ tvarů. 

Obraz je komponován „jevištním“ způsobem – na pomyslnou scénu jsou umístěny 
architektonické prvky, které jsou přetvářeny ve fantastické útvary, vzedmuté pronikavým 
rytmem, uvádějícím je do nových souvislostí. Dílo nabývá symbolické platnosti – „vanou-
cí“ a „vlající“ svět v obraze zachycuje sublimované vzpomínky. Jak čas uplývá, vzpomínky 
se zobecňují a transformují. Čas se stal plynutím bez hranic a obrysů, z toku minulosti se 
vynořují fantaskní přeludy. 

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

V ateliéru v Minské ulici ve Vršovicích, červen 1934
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18.

Filla Emil (1882–1953)

Zátiší se džbánem, 
sklenicí a dýmkou
1926
uhel, rudka, křídy, karton
50 × 65 cm
sign. UD Emil Filla 26

na rubu razítka sbírek: Prof. 
Teyschl, František Venera

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

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

provenience:
 � František Venera
 � Profesor MUDr. Otakar Teyschl
 � významná sbírka Brno

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:  
300 000 – 400 000 Kč 
vyvolávací cena: 180 000 Kč

DÍLO SYNTETICKÉHO 
KUBISMU
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Tvorba Emila Filly patří k pilířům české 
moderní malby 20. století a Zátiší s dým-
kou to skvěle dokládá. Je vzácnou monu-
mentální kresbou, provedenou uhlem, rud-
kou a barevnou křídou, ve velmi delikátní 
barevné skladbě. Je jedním z děl, které 
otevíraly nové období Fillova poválečné-
ho, syntetického kubismu (od roku 1926).

Realita je tu proměněna v ryze výtvarný 
ideogram, který překračuje její konvenční, 
všední podobu a trasformuje ji ve sku-
tečnost poetickou. Místo objemů pracuje 
malíř s obrazovými plány. Zátiší na stole 
je rozloženo do prostupujících se obrysů 
a ploch. Ty se stávají autonomními staveb-
ními prvky kompozice, podřízené rytmické-
mu členění celku.

Autorovi tady nešlo o zdůraznění smyslo-
vosti (jako v jiných, paralelně vzniklých 
dílech), ale spíše o brilantní konstrukci, 
srovnatelnou s postupem moderního archi-

tekta či myšlením intelektuála (jak k tomu odkazují i zobrazené předměty – dýmka, kniha). 
Proto je také barevnost redukována do noblesní a jemné škály, aby nic nerušilo vycizelo-
vaný řád „kompaktního organismu“ obrazu. 

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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19.

Kandinsky Vassily (1866–1944)

Malé světy IV.
1922
barevná litografie, ze série 200 ks
34 × 29 cm (výřez)
sign. PD Kandinsky, LD monogram VK v tisku

na rubu štítek: Cadres ď Art – Encadrements, Maison Franco, Cannes

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

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

provenience:
 � ze sbírky Prof. Teyschla
 � významná sbírka Brno

odhadní cena: 350 000 – 400 000 Kč vyvolávací cena: 250 000 Kč

Vasilij Kandinskij byl ruský malíř, grafik a teoretik umění, který později žil a pracoval 
v Německu a ve Francii. Bývá považován za autora prvního abstraktního obrazu (1911).

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

Od roku 1896 studoval umění v Mnichově, kde roku 1901 založil s přáteli skupinu Falanx. 
Roky 1906 a 1907 strávil v Sèvres ve Francii, kde se přiklonil k expresionismu, od roku 1908 
žil v bavorském Murnau a seznámil se také s teosofem R. Steinerem, který ho silně ovlivnil. 
V roce 1909 založil společně se svou družkou G. Münterovou, s A. Javlenským, A. Kubínem 
a dalšími „Nový umělecký spolek“.

Kandinskij však v té době začal malovat své první abstraktní obrazy, takže se roku 1911 
se skupinou rozešel a založil skupinu „Modrý jezdec“ (Der blaue Reiter). Roku 1912 vydal 
velice vlivnou knihu „O duchovnosti v umění“ (Über das Geistige in der Kunst). V roce 1924 
založil spolu s L. Feiningerem, s Paulem Klee a s A. Javlenským skupinu „Modrá čtyřka“ 
(Die blauen Vier) a roku 1928 získal německé občanství.

ZAKLADATEL A PRŮKOPNÍK ABSTRAKCE
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20.

Čapek Josef (1877–1945)

Dva muži
1924
olej, plátno
55,5 × 43,8 cm
sign. PD Čapek 24

na rubu evidenční štítek Obrazárny Zemského musea v Brně s č. A 1146

odborná expertiza: PhDr. Pavla Pečinková CSc.

provenience:
 � Moravská galerie v Brně
 � restituce – význačná sbírka Brno

reprodukováno:
 � Bulletin Moravské galerie v Brně/42, Brno 1987, str. 30

popsáno:
 � Jiří Hlušička – České moderní umění v Moravské galerii v Brně, str. 357, č. 51

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

OBJEVITEL ELEMENTÁRNÍ 
PODOBY ČLOVĚKA
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Předložená práce má doloženou provenienci, je evidovaná v pracovním soupisu 
Čapkových olejů, který zpracoval v osmdesátých letech Jaroslav Slavík. Toto dílo bylo 
původně v majetku arch. Václava Dvořáka v Brně, po konfiskaci přešlo r. 1962 do sbírek 
Moravské galerie v Brně, v restituci pak bylo vráceno rodině Dvořákových.

Tento obraz je zmíněn v katalogu Jiří Hlušička, České moderní malířství v Moravské galerii 
v Brně. II. (období 1920–1950), Moravská galerie v Brně, Brno 1989, a černobíle reproduko-
ván v Bulletinu Moravské galerie v Brně, č. 42, 1987, s. 30.

Předložená práce patří do počátků tzv. periody Chlapů (období 1923–24), kdy Čapek 
hledá nové vyjadřovací možnosti pro vyjádření elementární podoby člověka. Tehdy do 
jisté míry uvolňuje formální stylizaci vycházející z kubismu a přiklání se k spontánnímu, 
expresivnímu malířskému rukopisu. „Namaloval jsem hodně obrazů, věcí docela volných, 
ne tak přísně formálních jako dříve, ve kterých jsem myslím se příliš vázal a málo se malíř-
sky vyžil,“ píše r. 1924 Josef Čapek v dopisu Bohuslavu Reynkovi.

Tematicky je předložená práce velmi zajímavá, protože spojuje motivy Koupání, jimž se 
Čapek věnoval zejména v kresbách a linorytech koncem první světové války, a motivy 
Chlapů, které v jeho malbě převažují kolem poloviny dvacátých let.

Zobrazení mužského aktu je v Čapkově malbě poměrně vzácné, kromě předložené 
práce je zatím doloženo pouze ve dvou případech (olej Mužské torzo, 1913, GMU Hradec 
Králové, Čtyři muži, 1931–1938, s. m.).

K tomuto oleji se vážou dvě přípravné 
kresby zachované v pozůstalosti Josefa 
Čapka, každá cca 7 × 5 cm, adjustované 
na podložce signované 1923 (e. č. D 101, 
D 103).

Práce je provedena na rubu starší malby, 
která je celoplošně překryta tmavou bar-
vou. Tento způsob využití zavržených plá-
ten je u Čapka v daném období běžný. 
Původní kompozici by mohl odhalit rent-
gen.

Stav malby na rubu i líci obrazu odpovídá 
dataci práce.

Na základě uvedených zjištění mohu 
odpovědně potvrdit, že autorem předlo-
žené olejomalby Dva muži, 1924, je Josef 
Čapek (1887 Hronov – 1945 Bergen-Belsen).

PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
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21.

Špála Václav (1885–1946)

Růžové a bílé pivoňky
1939
olej, plátno
88 × 65 cm
sign. PD V Špála 39
na rubu na blindrámu číslo soupisu ((1207))

odborná expertiza: Rea Michalová, Ph.D. 

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

provenience:
 � 1. majitel Hulínský
 � 2. majitel Julius Zeyer

uvedeno:
 � v soupisu díla V. Špály: „13. 6. 1939, olej, 1207, Pivoňky růžové a bílé, džbán ze 
Štěchovic, karpatská deka, 88 × 65“ (in: V. Špála, Soupis díla, Praha, 2002, s. 111)

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

Od počátku 30. let určoval motiv kytic (spolu s tématem zátiší) kontinuitu Špálova umě-
leckého vývoje a přinášel jeho vrcholné realizace. Soustředění se na tyto zdánlivě prosté 
motivy, v nichž autor objevil neuvěřitelné tvarové a barevné bohatství, výrazovou plnost, 
až „polyfoničnost“, vyplynulo zcela přirozeně z intenzivního zájmu o přírodu, jíž květiny 
(a ovoce v případě zátiší) zastupovaly. 

Pro malíře symbolizovaly krásu, svěžest, jas a životní pohodu. Souviselo to i s novým 
rytmem jeho profesního i soukromého života. Získal vážnost v české kultuře, na výstavách 
SVU Mánes měla jeho díla vždy čestné místo a byla sběratelsky vyhledávána. V roce 
1937 získal za obraz „Květinové zátiší“, s obdobným tématem kytice pivoněk, cenu za nej-
lepší obraz na námět z přírody na mezinárodní výstavě obrazů v Pittsburghu (Carnegie 
International Exhibition of Paintings).

POLYFONIE BAREV 
A TVARŮ
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Posuzovaný obraz je reprezentativní, kvalitní a velmi výtvarně bohatou Špálovou kyticí 
většího (vizuálně příjemného) formátu. Zcela charakteristickým způsobem zrcadlí auto-
rův osobitý styl, který se vyznačuje neobyčejnou jistotou vedení štětce, živou rukopisnou 
traktací a mimořádnou zářivostí koloritu (dosahuje toho tak, že eliminuje stíny a nahrazuje 
je čistými barvami.). Principy kubismu (ve směru formové rytmizace) se tu pojí s dědictvím 
fauvismu (v práci s výrazným barevným akordem). 

Právě rozkvetlé růžové a sněhobílé pivoňky zlákaly malířovy zjitřené smysly. Porcelánový 
džbán s lidovým dekorem ze Štěchovic, nesoucí úchvatnou korunu plně rozvinutých 
květů, je umístěn na stole s karpatskou dekou.

Zadní plán utvářejí dva autorovy obrazy krajin z jeho tzv. „modrého období“. Pohled do 
umělcova ateliéru je tak současně fiktivním průhledem do krajiny. Krásný kontrast před-
stavuje tón růžové v pozadí, akcentující působení něžné barvy pivoněk.

Václav Špála se vyznal ze svého uměleckého přesvědčení slovy: „Barevný a vonný svět 
kytek mě vzrušoval a dojímal, že jsem je zahrnul do svého tvůrčího úsilí a maloval jsem 
je s horoucností a zdokonaloval je stále obrazově. Stále jsem se k nim vracel a prohlubo-
val ono tajemné klíčení života, které právě v květinách se tak mocně projevuje, že se tu 
otvírá stále plno nového života pro kouzla barevné vize se všemi možnostmi obrazového 
utváření.“ (Volné směry, XXX, 1933–34)

Dílo Václava Špály patří k pilířům české moderní malby 20. století, a obraz „Růžové a bílé 
pivoňky“ je toho přesvědčivým důkazem.

Dílo Václava Špály (1885–1946) je jednou z nejzávažnějších a nejvýraznějších klasických 
hodnot české moderní malby. Špála se sešel s většinou avantgardních představitelů 
své generace (E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka, B. Feigl, V. Beneš, V. Nowak, O. Kubín) již 
za studia na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1903–1909. Moc se ale studiu 
nevěnoval, protože tamní konzervativní způsob výuky mu vůbec nevyhovoval. Profesor 
Franz Thiele mu také napsal dost nelichotivé vysvědčení: „Pracoval po celý rok mimo 
školu a směřoval k odchylným, v rámci školy neležícím cílům“. Toto „rebelství“ však uchrá-
nilo čistotu Špálova výtvarného talentu. 

Se skupinou Osma, ač nebyl jejím členem, sdílel odvahu k nekonvenčnímu výtvarnému 
projevu. Následně však již překonává „plachost venkovského chlapce“ a účastní se umě-
leckých činů progresivních sdružení – Skupiny výtvarných umělců (1911–1914) a skupiny 
Tvrdošíjní (1918–1924). V roce 1936 se stává předsedou SVU Mánes. Václava Špálu lákalo 
umění, které zrcadlí přirozený temperament, radost z tvoření. Jeho ateliér ve vile na praž-
ské Ořechovce jako by byl po celý rok prozářen sluncem letní krajiny – v obrazech krajin, 
kytic, zátiší jako by kvetly louky a zrálo obilí, voněly lesy a leskly se hladiny vod.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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22.

Procházka Antonín (1882–1945)

Čekání
1934
olej, karton, lepenka
58,5 × 43 cm
sign. LD Ant. Procházka 34, na rubu monogram AP 34

na rubu název autorem a razítko: F. J. Müller, nakladatelství a galerie Živého umění, 
Praha

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

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

Procházku zajímají především jednotlivé 
figury v jednoduchých postojích, téměř 
vždy nehnutě spočívající nebo aspoň 
málo pohyblivé, umístěné před neutrálním, 
obvykle tmavým pozadím (Dívka s šípko-
vou růží, 1930, Dívka s květy, 1931 aj.). Jsou 
to izolované objekty, postavené en face 
a vyvedené v nehlubokém prostoru do 
vysokého reliéfu. Tento postup připomíná 
poněkud plastiku, zejména řecké pozd-
ně archaické sochařství tehdy Procházku 
velmi přitahovalo svou plastickou určitostí, 
převahou výtvarné normy nad náhodnost-
mi smyslového světa i tajemným pozadím 
života a obřadů, z nichž vyrostlo.

Plasticky cítěná postava dívky vystupuje 
z temna pozadí, obklopena šerosvitem, 
který podtrhuje reliéf hmoty a přibližuje ji 
na dosah divákových smyslů s naléhavostí 
připomínající díla Leonardova, podobně 
jako tajemně smyslná hlava, která ovšem 
nezapře svůj řecký původ. Plastická čistota 
tvaru je zdůrazněna rafinovaným kontras-
tem s barevně bohatou a smyslově bezpro-
střední látkovostí záclony.

Antonín Procházka ve svém ateliéru v roce 1940

NA PRINCIPU 
ŘECKÉ MYTOLOGIE
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23.

Kremlička Rudolf (1886–1932)

Portrét dámy
1932
olej, plátno
55 × 43,5 cm
sign. LN R. Kremlička 1932, na rubu na blindrámu Rudolf Kremlička

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

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

provenience:
 � sbírka JUDr. Vladimíra Kouřila – Moravská Ostrava

literatura:
 � Lubomír Slavíček, Cesta do hlubin sběratelovy duše. Sbírka moderního umění 
ostravského sběratele Vladimíra Kouřila ve světle jeho dopisů, Opuscula historiae 
Artium, Masarykova univerzita, Brno, 2013, s. 44–67

Tímto obrazem se Kremlička zhostil portrétního tématu, uvolněným malířským rukopisem, 
tlumočící jeho bezprostřední smyslový zážitek.

odhadní cena: 600 000 – 800 000 Kč vyvolávací cena: 450 000 Kč

Obraz zaujme i svým původem. Pochází ze sbírky významného ostravského sběrate-
le moderního umění, JUDr. Vladimíra Kouřila (1902–1990). Kromě obrazů od Rudolfa 
Kremličky vlastnil díla od dalších výrazných představitelů české avantgardy – Bohumila 
Kubišty, Emila Filly, Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Antonína Procházky, Josefa Šímy, Jiřího 
Karse, Karla Černého apod. 

Kouřilovým jednoznačným krédem, které se snažil naplňovat, bylo sbírat umělce, „s nimiž 
žije ve stejné době a jejichž tvorbě chce porozumět“. Patřil k typu náročných a cílevě-
domých sběratelů, přesvědčených, že „význam sbírky neleží v kvantitě, nýbrž v kvalitě 
a výlučnosti jednotlivých děl“.

Posuzovaný obraz patří k mistrným portrétním realizacím Rudolfa Kremličky, jednoho 
z nejvýznamnějších figuralistů meziválečného období a předního představitele českého 
klasicismu 20. a 30. let.

Kremličkův Portrét dámy s náhrdelníkem je dílem, v němž se poetičnost a měkká melo-
dičnost spájí s cudnou erotičností.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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24.

Procházka Antonín (1882–1945)

Dáma v růžových šatech
kombinovaná technika, kvaš, akvarel, tuš, karton
58 × 42 cm (výřez)
sign. PD monogram AP

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

provenience:
 � ze sbírky Prof. Teyschla, významná sbírka Brno

odhadní cena: 60 000 – 80 000 Kč vyvolávací cena: 50 000 Kč
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25.

Kars Jiří (1880–1945)

Odaliska v křesle
1929
olej, dřevěná deska
55 x 45 cm
sign. PD Kars 29, na rubu č. 244

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

provenience:
 � Galerie Tiroche, Tel Aviv

odhadní cena: 350 000 – 400 000 Kč vyvolávací cena: 280 000 Kč
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26. 

Justitz Alfred (1879–1934)

Kytice jiřin
1928
olej, plátno
87 × 69,5 cm
sign. PD A. Justitz 28

na rubu dvě razítka Čedok, razítko Hotel Praha Mar. Lázně, razítko ROH s ev. č.

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

pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

provenience:
 � významná pražská sbírka

uvedeno:
 � v Tomanově slovníku str. 447

odhadní cena: 200 000 – 300 000 Kč vyvolávací cena: 180 000 Kč

Posuzovaný obraz je velmi kvalitním, reprezentativním Justitzovým dílem s tématikou 
květinového zátiší. Mohli bychom ho označit za oslavu senzuálních hodnot malířské kul-
tury – výtvarná forma je dovedena k maximální uvolněnosti a barva se stává hlavním 
obrazovým prvkem kompozice. Z hlediska odborné terminologie se řadí k velmi výrazným 
příkladům tzv. „čisté výtvarnosti“ (V. Kramář), tendence, která se v našem umění výrazně 
prosazovala od druhé poloviny 20. let. Zdůrazňovala výtvarné chápání obrazu, domi-
nanci „malířskosti“ nad předmětností, aniž by se však vzdávala reality, na které byla tato 
výtvarnost založena. 

Kytice jiřin je řešena plošně, tvary jsou lapidární, zjednodušené. Dynamický kontrapunkt 
barev představuje dobovou aktualizaci fauvistických principů (neofauvismus). Barva ve 
svém nejjednodušším charakteru vytváří v obraze duchovní prostor a vyzařuje světlo ze 
sebe samé, svou vlastní čistotou, jež je zde velmi intenzivní.

Kytice čerstvě natrhaných jiřin představovala pro autora „extrakt“ smyslové krásy. Obraz 
je skvělým dokladem poválečného příklonu k přírodní estetice. Kytice jiřin je krásným 
Justitzovým dílem, vytvořeným se svrchovanou malířskostí.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

SENZUÁLNÍ HODNOTY MALÍŘSKÉ KULTURY 
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27.

Musatov Grigorij  
(1889–1941)

Ležící
kolem roku 1935
olej, plátno
50,5 × 65 cm
sign. PD Gr. Musatov

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

na rubu dvě nečitelná razítka

odhadní cena:  
180 000 – 250 000 Kč 
vyvolávací cena: 110 000 Kč

Malba Musatova je charakteri-
stická ovlivněním impresionistic-
kou technikou, kterou mohl osob-
ně studovat v Paříži v roce 1925, 
kde pořádal výstavu se členem 
ruského spolku Skythů Sergejem 
Makem. Obrazy získaly zdánlivě 
monochromní ladění díky syn-
téze četných barev, ze kterých 
pak jedna až dvě lehce vynika-
jí. Nejčastěji zelenkavé, zlatavé 
a zemitě červené, oranžovohně-
dé a kobaltově modré tóny.

V hodnocení Musatovovy tvorby 
v rámci české výtvarné scény lze 
konstatovat, že Musatov zůstal 
solitérem, který však pravoplatně 
patří do kvalitní a pestré mozaiky 
umělců 1. poloviny 20. století. 

MONOCHROMNÍ 
SYNTÉZA BAREV
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28.

Špála Václav  
(1885–1946)

Zátiší s jablky a hruškami
1937
olej, karton
25 × 33 cm
sign. LD V Špála 37, V. Špála 
na rubu

na rubu autorem číslo soupisu 
1004 v kroužku a dedikace

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

uvedeno:
 � Soupis díla – V. Špála (Praha, 
2002) – č. 1004: „23. 2. 1937, 
olej, 1004, Jablka a hrušky na 
porc. míse, tmavší, 1 hruška 
vedle, karton, 33 × 25, 
dr. Knap“

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

NEJVÝRAZNĚJŠÍ 
PŘEDSTAVITEL 
KUBOEXPRESE
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Obraz zaujme i svým původem. Autor ho dva měsíce po jeho vzniku věnoval dr. Josefu 
Knapovi (1900–1973), který byl prozaik, básník, publicista, divadelní a literární kritik a histo-
rik. Byl hlavním představitelem a teoretikem ruralismu, literárního směru zaměřeného na 
venkovskou tématiku (hlásajícího antagonismus mezi městem a venkovem, často ruku 
v ruce s příklonem ke křesťanským hodnotám), dále autorem literárně-kritických studií, 
monografií a prací z dějin českého divadla.
Knap studoval na Filozofické fakultě UK moderní literaturu, poslední dva semestry na 
Filozofické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě. V období mezi světovými válkami 
procestoval řadu evropských zemí. V letech 1925–1951 pracoval v divadelním oddělení 
Národního muzea, které i určitou dobu vedl. Za 2. světové války byl totálně nasazen.

Kvůli náboženským tématům v jeho literárním díle se stal obětí politických procesů s kato-
lickými spisovateli v 50. letech. V roce 1952 byl odsouzen na jedenáct let do vězení, v roce 
1955 byl však propuštěn a v roce 1967 soudně rehabilitován. Po propuštění z vězení praco-
val nejdříve jako stavební dělník, později byl přijat do Památníku národního písemnictví.

Josef Knap vykresloval ve svých románech krajinu téměř malířsky – proto také časo-
pis „Sever a východ“, který ruralisté vydávali, doplňovaly grafiky či reprodukce kreseb 
Václava Špály, Václava Rabase, Maxe Švabinského ad.

Posuzované dílo je zdařilým ovocným zátiším ze Špálova zralého období, kdy autor 
dociluje syntézy dosavadních výrazových prostředků. Na komorním formátu dosahuje 
překvapivé výtvarné celistvosti a plnosti. Vytváří do sebe uzavřený mikrokosmos, repre-
zentující bohatost a „šťavnatost“ přírody. Je to umění za jas a krásu života.

Na karpatské dece jsou centrálně umístěny jablka a hrušky v porcelánové míse s jedno-
duchým lidovým dekorem. Jedna hruška je umístěna před mísou, jako prvek posilující 
obrazový a barevný rytmus důmyslně promyšlené kompozice. V pozadí se otevírá prů-
hled do krajiny (na sytě modré nebe a úsečně formované koruny stromů), představující 
pohled na některý z obrazů s krajinným motivem, jak je měl Špála v ateliéru. V zájmu cel-
kového účinu rozměrově nevelké kompozice sofistikovaně potlačil perspektivní působení 
(jako „přebytečnou informaci“).

Zcela charakteristickým způsobem se v díle zrcadlí autorův osobitý styl, který se vyznaču-
je neobyčejnou jistotou vedení štětce, živou rukopisnou traktací, a mimořádnou zářivostí 
koloritu (dosahuje toho tak, že eliminuje stíny a nahrazuje je čistými barvami). Principy 
kubismu (ve směru formové rytmizace) se pojí s dědictvím fauvismu (v práci s výrazným 
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barevným akordem). Barevná skladba je umně vyvážená, kladení každého tónu má 
přesný vztah k celku (zeleň, žluť a červeň užité v ovoci se melodicky zrcadlí v popředí 
a pozadí).

Zátiší s jablky a hruškami je „malým klenotem“, obrazem velké tvůrčí profesionality, prove-
deným bez jakéhokoli zaváhání, „alla prima“.

Dílo Václava Špály (1885–1946) je jednou z nejzávažnějších a nejvýraznějších klasických 
hodnot české moderní malby. Špála se sešel s většinou avantgardních představitelů 
své generace (E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka, B. Feigl, V. Beneš, V. Nowak, O. Kubín) již 
za studia na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1903–1909. Moc se ale studiu 
nevěnoval, protože tamní konzervativní způsob výuky mu vůbec nevyhovoval. Profesor 
Franz Thiele mu také napsal dost nelichotivé vysvědčení: „Pracoval po celý rok mimo 
školu a směřoval k odchylným, v rámci školy neležícím cílům“. Toto „rebelství“ však uchrá-
nilo čistotu Špálova výtvarného talentu. Se skupinou Osma, ač nebyl jejím členem, sdílel 
odvahu k nekonvenčnímu výtvarnému projevu. Následně však již překonává „plachost 
venkovského chlapce“ a účastní se uměleckých činů progresivních sdružení – Skupiny 
výtvarných umělců (1911–1914) a skupiny Tvrdošíjní (1918–1924). V roce 1936 se stává před-
sedou SVU Mánes. Václava Špálu lákalo umění, které zrcadlí přirozený temperament, 
radost z tvoření. Jeho ateliér ve vile na pražské Ořechovce jako by byl po celý rok prozá-
řen sluncem letní krajiny – v obrazech krajin, kytic, zátiší jako by kvetly louky a zrálo obilí, 
voněly lesy a leskly se hladiny vod.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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29.

Rabas Václav (1885–1954)

Krajina
olej, plátno
53 × 93,5 cm
sign. PD Rabas (pod rámem)

na rubu soudně znalecká razítka ak. mal. Fr. Sembdner, na blindrámu štítek výstavy: 
Vystaveno na výstavě Umělecké besedy v Obecním domě města Prahy od 11. XII 1936 
– do 31. I. 1937

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

odhadní cena: 80 000 – 120 000 Kč vyvolávací cena: 40 000 Kč
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30.

Zrzavý Jan (1890–1977)

Mlýn v Krucemburku
1940
olej, tempera, karton na dřevěné 
desce
26,5 × 34,5 cm
sign. LD Jan Zrzavý, na rubu Jan 
Zrzavý 1940

na rubu popis autorem, štítek 
Vystaveno na výstavě Umělecké 
besedy na Slovanském ostrově, 
štítek Vystaveno na výstavě 
Umělecké besedy v Alšově síni, 
kat. č. 23

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

vystaveno:
 � Jan Zrzavý, Výstava obrazů, 
Praha, Alšova síň Umělecké 
besedy, 8. 12. 1940 – 6. 1. 1941, 
č. k. 23 (pod názvem „U mlýna“)

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

PROTOTYP 
MODERNÍ ČESKÉ 
KRAJINOMALBY
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„Mlýn v Krucemburku“ je kvalitním dílem Jana Zrzavého, které reflektuje umělcovy nové 
inspirační zdroje. V roce 1938 učiní zásadní rozhodnutí, že již napříště nebude jezdit do 
Francie. Vrací se k české krajině, konkrétně na rodnou Vysočinu, a tam nalézá své motivy. 
Bloudí malebnými vesničkami a maluje Krucemburk, Okrouhlici, Babice, Krásnou Horu, 
Lipnici, Kácov ad. V těchto obrazech je obsaženo deset let práce v Bretagni, zkušenosti 
benátské a z nich plynoucí schopnost vytvořit prototyp české krajiny, podněcovaný vzpo-
mínkou na dětství a snem.

Jak napsal dr. Jaromír Pečírka: „Cesta Jana Zrzavého byla vždy výrazně osobitá…, přes 
všecka ta putování světem se nikdy citově příliš nevzdálila od domova. Vrátilo-li se nyní 
umění Jana Zrzavého do kraje jeho dětství – vrátilo se ke svým kořenům.“

Posuzovaný obraz přesně dokládá, že i „nejskutečnější“ krajina je u Zrzavého snem. 
I když je „pozemštější“, místy prosvítá její fantasknost. Zrcadlí autorův niterný, citový vztah 
ke svému rodnému kraji. Podařilo se mu skvěle zachytit jímavý půvab mlýnské used-
losti v Krucemburku. Zachycuje trvání věcí v čase, vznešené ticho, melodičnost přírody 
a panující harmonii. Současně tu však kromě lyrické noty můžeme vycítit i jemnou bala-
dičnost. Jan Zrzavý dokázal porozumět tváři českého venkova, líbezně „pohádkové“, 
i tajemně zachmuřené.

Podobně jako v případě jeho děl z Bretagne tu platí, že čím prostší a „chudší“ krajinu 
maloval, tím větší síly výrazu dosáhl.

Jan Zrzavý (1890–1977) má v českém výtvarném umění významné a specifické postave-
ní. Patří k tvůrčí generaci, která se již před začátkem prvního desetiletí dvacátého století 
podílela na vytváření široké základny českého moderního výtvarného projevu. Přitom 
nepodléhal proměnlivým „módám“ a trendům“ a šel přesvědčeně vlastním směrem, dle 
svého vyhraněného osobního vidění a cítění. Jeho obrazy jsou formovány básnickým 
viděním skutečnosti. Vyrůstají z neustálé oscilace mezi věcným zpodobením figur, věcí 
a krajin a jejich svébytnou transpozicí k metafoře a podobenství. Je v nich niterné napětí, 
zjevné i pod hávem rovnováhy, klidu a trvání. 

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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31.

Černý Karel (1910–1960)

V pařížském parku / Paris 47
1947
akvarel, tempera, karton
59 × 46 cm
sign. LD K Černý Š Paris 47

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

provenience:
 � významná sbírka Praha

odhadní cena: 120 000 – 150 000 Kč vyvolávací cena: 90 000 Kč

Černý se dostal do Paříže poprvé v roce 
1946. Architektura, domy, řeka, ale i kavár-
ny a bary, zahrady, parky, pouliční život 
a pochopitelně Eiffelova věž, to všechno 
vytvářelo pro malíře prostředí, které bylo 
odlišné od Prahy a které jej přitahovalo. 
Jako malíř byl ovšem podnícen prvky více 
abstraktními, než jsou sedící ženy na lavič-
kách v Lucemburské zahradě nebo sochy 
v Tuileries: světlem, barevností, konstruk-
cí architektury, strukturou střech, napětím 
kontrastu světlého kamene a šedozelené 
hladiny řeky. 

„Paříž, to je barevnost, čistota, rovina, pro-
stor, průzračnost. Zamiloval jsem si paříž-
skou zeleň, platany… a krásnou pařížskou 
secesi.”

V roce 1947 má ve Vilímkově galerii samo-
statnou výstavu kreseb z Paříže. 

EXISTENCIONALITA 
V POSTOJI VÝLUČNÉHO 
OSAMĚNÍ
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32.

Liesler Josef (1912–2005)

Žárlivci
1941/1942
olej, plátno
59 × 42 cm
sign. LN Liesler 41 – 42, na rubu na blindrámu Liesler

na rubu na blindrámu název autorem, na blindrámu i rámu razítka Městský palác Templ 
Mladá Boleslav, původní rám Viktora Brůžka

provenience:
 � z majetku význačné galerie ČR

reprodukováno:
 � v knize k výstavě: Jiroudek Liesler Paderlík, Galerie S.V.U. Manes Diamant, Praha, 2010, 
celostránková reprodukce, vzadu reprodukce s popisem

vystaveno:
 � Dialog Liesler – Exner, Galerie Městský palác Templ, Mladá Boleslav, červen 2004
 � Jiroudek Liesler Paderlík, Galerie S.V.U. Manes Diamant, Praha, listopad 2010

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

VÝRAZNÝ PŘEDSTAVITEL 
MODERNÍHO ČESKÉHO 
MALÍŘSTVÍ
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Po rozpuštění skupiny Sedm v říjnu 1942 se každý z jejich členů vydává samostatnou ces-
tou. Většina z nich ostatně zakončuje svá studia teprve v průběhu let 1941 a 1942 a Josef 
Liesler je na základě výstav Skupiny přijat za člena Mánesa.

Vývojová perioda let 1942–1944 patří k nejsložitějším a nejpozoruhodnějším kapitolám 
nejen v tvorbě Sedmi v říjnu, ale v kontextu moderního českého malířství vůbec. V těch 
letech namaloval Josef Liesler desítky obrazů, dnes rozptýlených po galeriích a soukro-
mých sbírkách, o kterých lze bez nadsázky hovořit jako o období prvního tvůrčího vzepětí.
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33.

Lacina Bohdan (1912–1971)

Adam a Eva / Vyhnání z ráje
1939
olej, plátno
36 × 30,5 cm
sign. LD B. Lacina 39

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

pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 1 500 000 – 1 800 000 Kč vyvolávací cena: 1 200 000 Kč

VZÁCNÁ UKÁZKA SURREALISTICKÉ 
TVŮRČÍ FÁZE
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Obraz „Adam a Eva“ je vzácným dílem Bohdana Laciny z jeho rané, surrealistické tvůrčí 
fáze. 

Surrealistické obrazy začal malovat na přelomu let 1934–35, kdy poznal teoretika Karla 
Teigeho, člena krátce předtím založené Skupiny surrealistů v ČSR (1934). Teige mladému 
malíři poradil, aby se inspiroval Salvadorem Dalím. Tento vliv se jasně zrcadlí i v posuzo-
vaném díle.

Za krátkého Lacinova pobytu v Rakovníku s Václavem Zykmundem, se kterým v té době 
vytvořil nerozlučnou dvojici, se zrodila knižní edice nazvaná Ra. Byla to první předzvěst 
později vzniklé skupiny, jejímž byl Lacina členem od samých počátků až do jejího zániku.

V roce 1937 byl Lacina zastoupen na výstavě v Burianově D 37 (na chodbách divadla 
v Mozarteu v Jungmannově ulici v Praze), která představovala první veřejné vystoupení 
nové umělecké generace hlásící se k surrealismu. Kromě Laciny tu byli prezentováni 
F. Gross, F. Hudeček, L. Zívr, M. Hák, V. Zykmund. 

Na vernisáži promluvil Karel Teige a přihlásil se tak k nastupujícímu uměleckému pokole-
ní. Bohdana Lacinu již předtím doporučil nakladateli F. J. Müllerovi, což znamenalo výraz-
né ocenění jeho práce. (Lacina pak u F. J. Müllera realizoval ilustrace k bibliofilskému 
vydání Máchova Máje). 

Posuzovaný obraz vzniká krátce poté, co se Lacina přestěhoval z Prahy do Jevíčka na 
Moravě (1938), kde se stal profesorem kreslení na reálném gymnáziu. Tvarově v něm užívá 
dalíovskou morfologii anatomických deformací a „tekoucích“ forem, kumulovaných do 
ambivalentních „srostlic“, v nichž se prolínají rostlinné a živočišné formy. 

Figura v popředí svědčí neklamně o sexuální symbolice, tak očividně a jasně, že zároveň 
„shazuje“ vážnost námětu – autorovým cílem byla surrealistická „groteska“, posunutí 
surrealistické symboliky i do sféry komična, jemně ironizujícího pošklebku. V teorii tzv. 
objektivního (černého) humoru nalezl „obranný a útočný živel“, kterým se účinně bránil 
proti surrealistické doktríně. 

Patrně i užití dvou dominantních barev (okrově žlutavé a červenavé) má ironizující smysl, 
neboť Bohdan Lacina znal význam jednotlivých tónů, jak ho vysvětloval Goethe ve své 
nauce o barvách: „Žlutá a červená, antické barvy, jsou barvami hmoty, blízkosti, řeči 
krve. Červená je vlastní barvou pohlaví. Žlutá a červená jsou oblíbené barvy davu, 
dětí, žen a divochů. Jsou – jako euklidovské, apollinské, polytheistické barvy – barvami 
popředí (avantgardy), i v sociálním smyslu, tedy barvami hlučné družnosti, trhů, lidových 
slavností.“ 

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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34.

Tikal Václav (1906–1965)

Mlýn na reakci
1948
tempera, sololit
46 × 38 cm
sign. LD Tikal 48, na rubu Tikal

na rubu popis autorem, etiketa Ústředního svazu československých výtvarných umělců

provenience:
 � z majetku významného člena Skupiny RA

vystaveno: 
 � Václav Tikal, Obrazy a kresby 1941–1957, Galerie Československého spisovatele, leden 
1958 (pod názvem Tajemný mlýn I, č. k 21)

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

MALÍŘSKÁ PARAFRÁZE 
ANTROPOMORFNÍHO STROJE
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Obraz je zajímavý i svým původem. Pochází z majetku básníka a prozaika Zdeňka 
Lorence (1919–1999). Na počátku 40. let poznal Karla Teigeho, stejně jako Josefa Istlera 
a Ludvíka Kunderu. Ti se spolu s Ottou Mizerou podíleli na Lorencově záměru vydání 
samizdatového sborníku surrealistických textů Roztrhané panenky (1942). Na konci roku 
1942 přichází do tohoto okruhu Václav Tikal. Lorenc, Tikal a Istler vytvořili „pražské jádro“ 
budoucího seskupení tzv. „mladších surrealistů“, skupiny Ra.

Obraz „Mlýn na reakci (Tajemný mlýn)“ je významným dílem Václava Tikala, z období, 
kdy se v jeho tvorbě začíná vyhraňovat nová tématická polarita přírody a civilizace, 
respektive polarita romantické vize člověkem nedotčené, divoké „prapřírody“ a fantas-
tické symboliky současného, civilizovaného světa. Postupně převládne linie druhá, tech-
nicistní, jejíž je posuzovaný obraz velmi výrazným a cenným zástupcem.

V roce 1948, kdy toto dílo vzniká, je po únorovém převratu činnost skupiny Ra zakázána. 
Ruší se i plánovaná kolektivní výstava v Art-Club ve Vídni a skupina se rozpadá. Z nedo-
statku jiných příležitostí pracuje tehdy Václav Tikal jako návrhář pro textilní průmysl. 
Současně se sbližuje s novým okruhem osobností, formujícím se kolem teoretika Karla 
Teigeho (tzv. skupina sborníků Znamení zvěrokruhu). Svou retrospektivní výstavu (druhou 
samostatnou), prezentující práce z let 1941–1957, pořádá až roku 1958 v Galerii čsl. spiso-
vatele, kde byl posuzovaný obraz také představen.

Obraz „Mlýn na reakci (Tajemný mlýn)“ je v Tikalově výtvarné imaginaci kulisou utopické-
ho města budoucnosti. Je inspirován dynamicky se rozvíjející vědou a technikou moderní 
doby. Představuje filozofickou a lehce ironickou symbolizaci fantazijního mechanismu 
na atomovou energii. Romanticky nazíraná technická realita je tu přetvořena do formy 
antropomorfního stroje – aparatury (který bdí nad městem), jako básnická parafráze 
rodící se skutečnosti atomového věku. Vztah ke světu techniky se u Tikala transfromoval 
ve snahu o vytvoření nového civilizačního mýtu, který by více přiblížil racionální, moderní 
vědu lidskému emocionálnímu prožívání.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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35.

Hudeček František (1909–1990)

Chodec
1947
olej, sololit
42 × 36 cm (výřez)
sign. Fr. Hudeček 45 v malbě na rubu

na rubu olejomalba Abstraktní kompozice 

odborná expertiza a potvrzení pravosti PhDr. Jiří Kohoutek

provenience:
 � z majetku význačného teoretika umění

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

POSLEDNÍ VARIANTA CHODCE 
ZE ZÁVĚREČNÉ FÁZE SKUPINY 42
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Tato Hudečkova poválečná realizace jednoho z jeho „věčných” témat, postava Chodce, 
se výrazně liší od jeho předchozích zobrazení (ve 30. letech kráčel krajinou, ve 40. letech 
městem). Přestože má tvarovou i barevnou jednotlivost své figurální i městské motiviky, 
vzbuzuje představu člověka odcházejícího z prostoru před městskými domy.

Toto ojedinělé, novou dobou a jejími událostmi podnícené pojetí Hudečkova tradiční-
ho námětu, je patrné již z povahy jeho lineárně geometrizující stylizace hlavních forem 
chodcova těla. Ještě zřetelněji vyplývá z pozice hlavy s kloboukem výrazně přečnívající 
do prostoru nad frontou vysokých městských domů. Týž účin má i obličej zobrazený 
z ánfasu, z něhož se výrazně uplatňuje ostrý pohled očí ve směru z města.

Tato patrně poslední varianta Hudečkových Chodců ze závěrečné fáze šestileté činnosti 
členů Skupiny 42 (1942–1948) má nové obsahové pojetí námětu a tím i novou, zcela 
odlišnou podobu výrazových prostředků malby. Oproti pevné stylizaci a temným barvám 
Hudečkových obrazů z let 1943 až 1945, vyjadřujících atmosféru doby světové války s pro-
tektorátním útvarem Čech a jeho zatemnělou Prahou, je v obrazu Chodec opouštějící 
město vše zcela jiné. 

Je v něm vláčná rytmizace rukopisného přednesu malby i nová koloristika. Tento 
Hudečkův příklon k poválečné vlně české fauvistické malby, tehdy převládající v tvorbě 
mnoha malířů včetně některých členů Skupiny 42, nemohl mít dlouhé trvání. O to cen-
nější jsou nové poznatky o tvorbě z konce 40. let jedné z největších osobností českého 
malířství 20. století.

PhDr. Jiří Kohoutek
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36.

Lhoták Kamil (1912–1990)

Krajina XX. století / Na periferii
40. léta 20. stol.
olej, sololit
21,5 × 33,5 cm
sign. PD Kamil Lhoták

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

pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

provenience:
 � význačná sbírka Praha 

odhadní cena: 250 000 – 400 000 Kč 
vyvolávací cena: 190 000 Kč

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

„Krajina XX. století (Na periferii)“ zachycuje imaginativní pohled na periferii tovární čtvrti. 
Reprezentuje tu linii autorovy tvorby, kdy kromě okouzleného pohledu nad civilizačními 
a technickými atributy přichází k hlubšímu, existencionálnímu hledisku. Je to dílo neoby-
čejné výtvarné kultivovanosti, prodchnuté mimořádným citem.

MALÍŘ MODERNÍ 
CIVILIZACE
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Na jedné straně se tu typicky manifestuje autorova civilizační poezie, jeho zaujetí „umělou“ 
krajinou, do které zasahuje člověk. Ten tu přitom ztělesněn není, jen nepřímo, prostřednic-
tvím „důkazů“ jeho přítomnosti, ke kterým malíř chová velmi chladný, až objektivně-popis-
ný postoj. Touto absencí lidské přítomnosti dosahuje existencionální, tajemnou atmosféru. 
Stopy osídlení jako by najednou ztrácely smysl a pochopitelnost a zrcadlily emoci nevyř-
čeného příběhu, moderní krajiny na periferii, bezútěšné a současně romantické.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.
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37.

Koblasa Jan (1932)

Blaue Blut der Blaue Pechvogel 4 (z cyklu Modrá krev)
1965–1968
komb. technika, karton, dřevěná deska
100 × 70 cm
sign. PD monogramem JK, LD 4 blaue pechvogel1

na rubu autorem BLAUE BLUT DER BLAUE PECHVOGEL 4

Odhadní cena: 250 000 – 280 000 Kč Vyvolávací cena: 180 000 Kč

Vysoce přesvědčivé dílo nazvané Der blaue Pechvogel IV. pochází z cyklu Das blaue 
Blut z roku 1965, tedy z nejcennějšího období tvorby Jana Koblasy. V tomto čase se 
navzájem velmi ovlivňovali s Mikulášem Medkem a svoji tvorbu spolu často konfron-
tovali. Obdobné práce se na trhu po léta již téměř nevyskytují a jsou pevně ukotveny 
v institucích či důležitých soukromých sbírkách.
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38.

Bělocvětov Andrej (1923–1997)

Ahoj / Na výletě
1967
olej, email, karton, sololit
88 × 62,5 cm
sign. PD Bělocvětov 67

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

provenience:
 � význačná sbírka českého umění Vídeň

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

V jeho cestě ke gestické malbě ho nasměrovali jak Jackson Pollock se svým drippingem, 
při němž nanášel barvu litím z plechovky přímo na rozprostřené plátno, tak i Willem de 
Kooning se svou expresivně gestickou a přitom figurální a koloristickou malbou. Co se 
týče Bělocvětovova sklonu k naraci nebo inspirace, již nacházel v dětské kresbě a umění 
art brut, jak to dokládají některé práce z této doby, mohla pro něj být velmi podnětná 
i tvorba malířů z okruhu skupiny Cobra, založené v roce 1948 v Paříži.

U jeho obrazů v duchu informelu ze šedesátých let je někdy obtížné odhalit jejich skrytou 
předmětnost a správně „přečíst” zobrazené motivy. K této fascinující, ale zároveň znač-

ně namáhavé práci, při níž nikdy předem 
nevíme, kam nás dovede, podněcují už 
samy názvy jednotlivých děl. I v těch přípa-
dech, kdy se žádný název nedochoval, je 
nutno vzít v potaz, že to, co vidíme vzniklo 
procesem metamorfózy malířovy konkrétní 
vizuální zkušenosti. To je nám pobídkou 
k tomu, abychom se pokusili rozluštit, co 
se ukrývá za náznaky předmětnosti, za 
gestickou skvrnou, kaligrafickým tahem, 
výtvarnou zkratkou nebo abstraktním 
znakem. Obraz je vždy zároveň rébusem. 
Bělocvětov tak navazuje na arcimboldov-
skou a dalíovskou mnohoznačnost formy, 
jde ale podstatně dál – můžeme se totiž 
domnívat, že si s divákem rád pohrává.

EXPRESIVNÍ GESTICKÁ, FIGURÁLNÍ 
A KOLORISTICKÁ MALBA



131



132

Mikuláš Medek 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. Tichému, byl však v roce 1949 
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. 
V polovině šedesátých let se vrací k figuře, tato ovšem „nefigurativní“ linie zůstává v jeho 

tvorbě až do konce života.

Posuzovaný obraz Opilý svatý byl nama-
lován v autorově pátém tvůrčím období 
a patří do cyklu dvanácti obrazů zobrazení 
svatých, malovaných po polovině šede-
sátých let jako jsou: Pohled na svatého, 
Svatý nahý v trní, Pohled na hladového 
svatého, Svatý voják a další. Obraz pochá-
zí z významné pražské sbírky, do níž byl zís-
kán přímo od autora brzy po svém vzniku.

Svým formátem patří nejen k největším 
z jmenovaného cyklu, ale je i obrazem 
zcela zásadním v rámci celé umělcovy 
tvorby.

PhDr. Eva Kosáková – Medková

39.

Medek Mikuláš (1926–1974)

Opilý svatý
1966
olej, email, plátno
249 × 120 cm
neznačeno

na rubu na blindrámu štítek výstavy v Německu s popisem

odborná expertiza: PhDr. Eva Kosáková – Medková, PhDr. Karel Srp

vystaveno:
 � Celle, 1967
 � Bratislava, 19687
 � Hradec Králové, 1969, kat. č. 42

odhadní cena: 3 500 000 – 4 000 000 Kč vyvolávací cena: 2 600 000 Kč
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Tento skvělý obraz Mikuláše Medka pochá-
zí z jeho stěžejního období, kdy po stránce 
umělecké i společenské byl na vrcholu 
svých sil. Stal se nejen nejžádanějším malí-
řem, ale zároveň vytvářel mimořádně kva-
litní práce, které uchvacovaly svou tech-
nickou virtuozitou, smyslem pro dekorativní 
hodnoty, jež byly umocněné a podpořené 
pojetím tvůrčí metody jako proměnlivého 
psychického proudu. 

Medek si ustálil určitý pevný kompozič-
ní rozvrh, s nímž dlouhodoběji pracoval, 
vycházející ze zobecněného tvaru lidské 
hlavy, která se mu stala nositelem vypja-
tých procesů. Přestože geometrizací tvaru 
setřel jakékoli antropomorfické narážky, 
jsou z obrazu stále patrné: zlatý obdélník, 
vyplněný osobitým Medkovým znakoslo-
vím, které ve druhé polovině šedesátých let 
dosáhlo značné autonomizace, se odráží 
od výrazného červeného pozadí. Hlavní 
děj se soustřeďuje jednak uvnitř zlatého 
obdélníku, v němž autor rozvinul celý svůj 
repertoár nejrůznějšího pojednání vnitřní-
ho prostoru mysli, tak na jeho obvodu, který 
je jakousi magnetizující rovinou, uvolňující 
a připoutávající k sobě nejrůznější duševní 
vzněty. Diváka může silně upoutat dyna-
mika vnějšího a vnitřního prostoru, zvraty, 
které se odehrávají uvnitř něj, a proměny, 
odbývající se na jeho okraji. 

V obraze Opilý svatý, který má v sobě množství odkazů ke středověkému deskovému 
malířství, se navíc Medek podstatně vyslovil k otázce sakrálnosti uměleckého díla, jež 
jej dlouhodobě přitahovala a dala jeho uměleckému úsilí jasný směr. Přestože by obraz 
mohl mít až určité heretické souvislosti dané názvem, jenž připomíná pozdní protinábo-
ženské koláže Jindřicha Štyrského, zůstával Medkův vztah názvu a obrazu velmi uvolněný, 
jedno se nemuselo přímo vázat na druhé. Medek si naopak silně uvědomoval, že obraz 
je nositelem spirituálních hodnot, že může být i určitou relikvií, jejíž významy jsou nadča-
sové. I když výchozí inspirační zdroje mohly být sebeprchavější, byly uměleckým pojetím 
proměněny v obecné události, které přetrvaly.

Medův obraz Opilý svatý je dílem, jež by se mohlo stát ozdobou jakékoli sbírky evropské-
ho malířství po roce 1945.

PhDr. Karel Srp
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40.

Malý František (1900–1980)

Hrozba času
1967
olej, plátno
100 × 80 cm
sign. PD f. malý 67

odhadní cena: 150 000 – 200 000 Kč vyvolávací cena: 130 000 Kč

Narodil se roku 1900 v Litomyšli. Vystudoval Textilní školu v Ústí nad Orlicí (1915–1917) 
a Umělecko průmyslovou školu v Praze v ateliéru Františka Kysely (1921–1933).

Jeho život byl spojený s Prahou, Bratislavou a Brnem. Za svého pobytu na Slovensku (do 
roku 1939) patřil k předním zakladatelům mladé slovenské avantgardy 20. a 30. let. V té 
době se prosadil i jako zajímavá pedagogická osobnost na bratislavské Škole umě-
leckých řemesel. S Brnem udržoval po celou dobu slovenského působení živé kontakty 
a v roce 1939 se do Brna přestěhoval. Zde v letech 1939–1950 působil jako profesor na 
Škole uměleckých řemesel. 

Malbě se intenzivně věnoval od roku 1926. Nejdříve vznikaly kubisticky orientovaná zátiší, 
v nichž se stále více odkláněl od jevové reality. Brzy však nalezl svůj osobitý výraz ve světě 
snových vizích, básnicky surrealistických představ a imaginace. Výrazný okruh před-
stavují šímovsky cítěné postavy žen a torz vznášejících se v iracionálním prostoru, nebo 
zasazené do chiricovské městské krajiny. Ležící ženské akty jsou zpravidla melancholické, 
zasněné, pohroužené do zvláštního smutku, zatímco vznášející se torza působí zcela 
nadpozemsky jako tiché shluky energie. Další okruh tvorby Františka Malého představují 
surrealisticky cítěná zátiší a témata fantaskní krajiny, ve kterých usiluje o vyjádření odkazu 
lidských civilizací, tajemné prasíly Země a zákonitostí vesmíru. 

Typickým rysem Malého maleb je měkké difusní světlo a nadreálná barevnost. Barva 
však nevyzařuje z objektů, ale naopak na ně dopadá odkudsi z jinotajných dálek. 
V obrazech tak vzniká podmanivá atmosféra, která na diváka dýchne pocitem ticha 
a zvláštního bezčasí. 

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). 

Tvorba Františka Malého je zastoupena ve státních galeriích a v soukromých sbírkách.

Ilona Víchová
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Posuzovaný obraz je krásnou komorní ukázkou Šímovy krajinomalby z pozdní etapy jeho 
díla, kdy dospívá k jedinečné syntéze, vyznačující se nejen typickou malířskou suvereni-
tou a výrazovou lehkostí, ale především neobyčejnou duchovní hloubkou. 

V obraze „Krajina s krystalem (Komposice I)“ 
se autor odpoutává od konkrétních zážitků 
– ztvárňuje mentální krajinu vnitřního zření, 
krajinu duše, v níž nám předkládá souhrn 
hluboké kontemplace přírody a světa, svou 
novou vizi jednoty univerza, k níž směřoval 
po celý život. 

Krajinu nechává prostoupit chvějivým opa-
rem světla. Je to tajemné světlo, srovnatel-
né se světlem snů Gérarda Nervala, v nichž 
se také nikdy neobjevuje slunce. Inspirace 
reálným zážitkem se přeměnila do abstra-
hované vize Země – Světla. 

Obraz je autorovou výzvou k úniku z hmot-
ného světa věcí a tělesnosti do krajiny 
ducha, k vědomí našeho bytí, prosycené-
ho spiritualizující silou světelného záření. 

Krajina s krystalem (Komposice) je malým 
klenotem Šímovy pozdní, produchovnělé 
a nesmírně subtilní tvorby.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.

41.

Šíma Josef (1891–1971)

Krajina s krystalem / Kompozice I. 
1964
olej, tužka, plátno
24,5 × 16,5 cm
sign. PD J. Šíma 64

na rubu název autorem, na blindrámu 5. IX. 1964 autorem

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

pravost potvrdil: PhDr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 450 000 – 500 000 Kč vyvolávací cena: 350 000 Kč
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42.

Malich Karel (1924)

Imaginativní krajina
1961
kombinovaná technika, koláž, olej, 
tempera, kvaš, uhel, pastel, lepenka
49 × 69,5 cm (výřez)
sign. PD K. Malich 1961

pravost potvrdili:  
PhDr. Jiří Kohoutek, PhDr. Jaromír Zemina

provenience:
 � sbírka významného teoretika umění

odhadní cena: 250 000 – 300 000 Kč 
vyvolávací cena: 200 000 Kč

Koncem 50. let Karel Malich svůj výraz 
citelně geometrizuje a začíná pracovat 
s monochromními plány. Iluzivní krajinnou 
perspektivu nahrazuje plochou. V roce 
1960, kdy se ve dvou Bílých krajinách 
a Lávové krajině vymanil z vazby na vnější 
realitu, vstoupila do jeho práce abstrakce. 
Ve svém přehodnocování vnějšího světa 
se Malich velmi často opíral o vliv dětských 
zážitků. Syntetickou kresbou v tomto smyslu 
je Jaro-Bezčasí (1960), zachycující chuch-
valce levitující hmoty, za nimiž se rýsuje 
oblouk holického kopce, obsedantní téma 
další autorovy tvorby. 

V letech 1962–1963 vznikají první Malichovy 
čistě abstraktní tempery, v nichž je hmota 
uváděna do sférického dění (kvaš Dráhy, 
stopy…, 1963). Současně s kvaší realizoval 
i koláže, které jej přivedly k reliéfům (1963), 
jimiž se zabýval v 60. letech. Jeho geomet-
rický výraz má intuitivní povahu. Za přesně 
rýsovanými paralelními liniemi je často 
druhý, volně kreslený plán, odrážející auto-
rovu spontaneitu.
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43.

Malich Karel (1924)

Objekt
1963
akronex, tempera, drát, beton, papír, plátno
60 × 45 cm
sign. na rubu K. Malich 1963

na rubu popis autorem

provenience:
 � nabízený reliéf autorem označený jako „Objekt“ pochází z významné zahraniční 
sbírky evropské radikální abstrakce a byl současným majitelem získán v polovině 
osmdesátých let přímo od Karla Malicha

Odhadní cena: 750 000 – 900 000 Kč Vyvolávací cena: 400 000 Kč

Nevšední míra citlivosti a její velmi individuální projekce do díla, velmi osobitý přístup 
k uměleckému vyjádření a unikátnost tvorby zařadila Karla Malicha na nejpřednější 
místa v našem poválečném umění. Umělec 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. 

Umělec začíná experimentovat s reliéfy 
z průmyslových polotovarů, často přetírá 
svá díla do jednobarevných monochromů 
a objevuje svůj pro další cestu velmi důle-
žitý materiál, kterým je drát. Loňská retro-
spektivní výstava Karla Malicha v Jízdárně 
Pražského hradu se setkala s obrovským 
úspěchem, jasně ukázala sílu tvorby i jed-
notu celého díla a potvrdila již dlouho 
známý fakt, že se žádná významná sbírka 
bez zastoupení tohoto výtvarníka zkrátka 
neobejde. 

Nabízený reliéf „Objekt“ je v původním 
autorském rámu.

VÝZNAMNÝ TVŮRCE 
RADIKÁLNÍ ABSTRAKCE
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Karel Malich je umělcem, jemuž vlastní senzitivita ukazuje uměleckou cestu. Zatímco 
mnozí lopotně hledali a doposud hledají vlastní identitu, Malich jí hledat nemusel, proto-
že mu byla od počátku rovnou v plné míře doslova shůry nadělena.

Jedna z mnoha pochvalných recenzí na výstavu obsahuje následující věty: „Práce Karla 
Malicha jsou velké tím, jak samozřejmě svého autora přesahují, jak přirozeně svědčí 
o něčem důležitějším než je viditelné umělecké dílo a „hmatatelná“ lidská zkušenost. To 
klíčové je nepojmenovatelné, leží kdesi mimo, v rovině mimosmyslové, za všemi hranice-
mi…“ Je to tak výstižné, že pokračovat v dalším textu o umělci by bylo téměř nemístné.
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44.

John Jiří (1923–1972)

Větve
1970
olej, plátno
115 × 100 cm
sign. na rubu na blindrámu Jiří John

na rubu na blindrámu popis autorem

odborná expertiza: PhDr. Jaromír Zemina

pravost potvrdila: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

odhadní cena: 900 000 – 1 200 000 Kč vyvolávací cena: 800 000 Kč

MALÍŘ – BÁSNÍK V TRADICI 
ČESKÉHO MODERNÍHO MALÍŘSTVÍ
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O tom, že tento obraz namaloval Jiří John (1923–1972), není pochyby. Také signatura 
a údaje o obraze jsou autentické. (John své práce většinou nejen signoval a datoval, nýbrž 
uváděl také, jako zde, jejich název – záleželo mu na tom, aby byly správně pochopeny). 

John se k určitým námětům opětovně vracel a bylo tomu tak i v případě stromů. 
Zobrazoval je v různých situacích a z různého hlediska. Někdy jsou to stromy osamělé 
(Strom, olej, 1948, Balvany pod stromem, olej, 1948, Jablůňka, měkký kryt, 1951), někdy 
stromy v lese (Les v zimě, olej, 1949, Les, suchá jehla, 1961), jindy zas poražené a rozřezané 
(Kmen, olej, 1962), někdy viděné z dálky na obzoru krajiny (Pole, olej, 1948, Mrak, olej, 
1950), jindy pozorované zblízka se zaměřením jen na některou část (Kůra, olej, 1964, Kůry, 
pero, 1970, Vegetace, pero, 1970).

Od roku 1964 Johna zajímala na stromech hlavně kůra, a to pro svou výraznou povrcho-
vou strukturu, a on znázorňoval její zvrásnění při malbě tím, že pastózní barevný nános 
zbrázďoval pomocí hřebínku a později řidší nános proškraboval. Toto rytí a škrabání bylo 
pro něho příznačné a prozrazovalo, že je to malíř a zároveň grafik – rytec. Jeho nejcha-
rakterističtějším výrazovým prostředkem byla pravidelná hutná šrafura, jíž používal hlav-
ně ve své grafice, později také v kresbě a nakonec jí použil i v malbě – ve dvou poměrně 
rozměrných obrazech z roku 1970, kde uplatnil techniku škrabání značnou měrou. Jsou 
to Větve, které teď posuzuji, a o trochu menší Kůry. Do těchto obrazů kůry ztuhlé zimou 
nebo odpadlé následkem schnutí se promítla i malířova osobní situace: jeho výtvarný 
výraz v té době také jako by tuhnul a vysychal, neboť k němu, těžce nemocnému, blížila 
se nezadržitelně smrt. Námět a jeho pojetí se zde ocitly v dokonalém souladu, je to však 
soulad tragický.

Obraz Větve zakoupil brzy po jeho vzniku do své sbírky Arturo Schwarz, italský obchodník 
s uměním a majitel významné galerie v Miláně, který tehdejší vývoj českého moderní-
ho výtvarnictví bedlivě sledoval. Později svou galerii zlikvidoval a svou sbírku rozprodal 
a Větve se po čase šťastnou shodou okolností vrátily do Prahy. 

PhDr. Jaromír Zemina

S Adrienou Šimotovou, 1962
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45.

Vyleťal Josef (1940–1989)

Jakob Böhme
1974
olej, dřevěná deska
50 × 35,5 cm
sign. UD J. Vyleťal, monogram JV

na rubu popis díla autorem

vystaveno: 
 � Mannheim

odhadní cena: 70 000 – 90 000 Kč vyvolávací cena: 50 000 Kč

Josef Vyleťal (18. 6. 1940 Brno – 3. 2. 1989 Praha) je výrazným solitérem české malby 
2. poloviny 20. století. 

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 obdivoval 

u starých mistrů. Jeho tvorba, reflektující 
atmosféru a prostředí, v němž žil, zachycuje 
s ironickou nadsázkou dramata lidského 
života v působivé, i mírně šokující formě. 
Vytvářel fascinující, makabrózní „obrazo-
vou podívanou“, odrážející jako temné 
zrcadlo stav světa a tajemství mysli svého 
tvůrce.

Jakob Böhme (1575–1624) byl německý 
mystik a filozof. 

Měl mystické zážitky. V roce 1612 napsal 
bez akademických znalostí dílo Aurora. 
Po zveřejnění práce byl Böhme obviněn 
z kacířství a na určitou dobu uvězněn. 
Po několika letech mlčení napsal práce 
Paracelsus a Neoplatonism, De tribus prin-
cipiius a po zveřejnění díla Cesta ke Kristu 
byl znovu obviněn. Po své smrti mu nebyl 
jako kacíři povolen křesťanský pohřeb, nic-
méně jeho práce vyvolávaly velký obdiv 
a zájem.
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46.

Souček Karel (1915–1982)

Pasáž / La Passage
1962
olej, plátno
70,5 × 148 cm
sign. PD K. Souček 62

na rubu štítek výstavy Praha, 2007, etiketa výstavy Francie, 1970, kat. č. 36

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

odhadní cena: 140 000 – 160 000 Kč vyvolávací cena: 130 000 Kč

Cesta do Paříže a Londýna roku 1961, v poznání rozlehlých metropolí a jejich dynamic-
kého života, rozmnožila a prohloubila malířovy prožitky. V hutnosti hmot a radiaci barev 
jeho nových pláten se častěji odhaluje propastný kontrast lesku a bídy, krásy a tesknoty – 
obraz moderního světa v jeho dramatickém pohybu i vnitřní rozeklanosti. Několik zralých 
prací z Paříže z let 1962–1963 jakoby bezděčně navazovalo na objevné vidění bulvárů 
v ruchu a záři večera, jak provždy trvá v obrazech impresionistů. 

Paříž (Večerní bulvár) rozkládá barev-
né a světelné dojmy v geometrizova-
ném rytmu ploch a rázných tahů štětce. 
V Nočním bufetu uprostřed neklidného 
sváru prostorů a linií vyvstává postava sto-
jící ženy, v reálném pohledu a objemovém 
důrazu obdařená renoirovskou líbezností.

Zcela odlišné významové napětí a výtvar-
ně kontrastnější řešení vyznačuje několik 
rozměrných formátů z Londýna, inspirova-
ných neurvalou skrumáží hmot a tvarů, 
pohybů a světel na Picadilly circus. 
Horečně bijící srdce metropole vyvstává 
z obrazu Picadilly I, v dramatizované stav-
bě, určovaného zášlehy a průniky ener-
gických linií, v širším a břesknějším koloritu 
převládají dizonantní tóny ostrých žlutí, čer-
vení či oranžových. 

MISTR GEOMETRIZOVANÉ IMPRESE
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47.

Nepraš Karel (1932–2002)

Hlava
1978
plastika, litina, měď
v. 48 cm
sign. na plintě K. Nepraš

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

provenience:
 � z majetku rodiny autora

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

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

Na konci 80. let se stala tématem výstavy Grotesknost v českém výtvarném umění 20. 
století. Vzniká materiálově kompozitní řada Portréty, jež směřuje svými názvy ke konkrét-
ním bytostem, konstruována je však jako absurdní asambláž technických prvků, nádob, 
gumových hadic. Mezi názvem (Portrét neznámé bojovnice, 1989) a skladbou vzniká 
napětí spojující směšnost a sebetrýzeň do absurdity žvotního pocitu.

Portrétnost vrcholí v chladných monumentech Hlav – fontán z litiny a instalaterského 
materiálu, montovaných do průmyslové kameniny odpadních rour. 

GROTESKNOST V ČESKÉM 
VÝTVARNÉM UMĚNÍ
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48.

Balcar Jiří (1929–1968)

Společnost II.
1966
olej, plátno
130 × 82 cm
sign. nezjištěna

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán

provenience:
 � obraz pochází z významné zahraniční sbírky evropské radikální abstrakce

reprodukováno:
 � v monografii Marie Klimešová, Jan Rous – Jiří Balcar, Odeon 1988, str. 146, obr. č. 189

odhadní cena: 450 000 – 550 000 Kč vyvolávací cena: 270 000 Kč

SOLITÉR, MYSTIK 
A NEVŠEDNÍ OSOBNOST 
NA VÝTVARNÉ SCÉNĚ
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Jiří Balcar byl skutečně nevšední osobností naší výtvarné scény, vynikal velmi osobitým 
přístupem k tvorbě a neustálým hledáním opravdovosti projevu se vyhýbal nebez-
pečí malířského akademismu, který mnoho výtvarníků tehdy jen zčásti otevřeného 
Československa postihl. Významný francouzský kritik Pierre Restany, který v té době začal 
navštěvovat Prahu a objevil zde tvorbu některých našich kvalitních umělců mu věnoval 
zvláštní pozornost, a jeho prohlášení, ve kterém mu předpovídá ze všech ostatních nej-
větší budoucnost, svědčí o nadnárodní úrovni malířova díla. 

Jiří Balcar byl prakticky solitérním umělcem s vlastním přístupem k tvorbě, který se nijak 
aktivně nesdružoval v žádné z tehdy početných uměleckých skupin a obdobně jako 
další individulálně tvořící malíř Mikuláš Medek, se kterým ho pojilo přátelství i názorová 
blízkost, se stává brzy pojmem. Původní strukturálně orientovaná tvorba se mu po letech 
jeví jako vyčepaná a na rozdíl od Medka, který nadále precizoval svůj projev do někdy 
až estetizujích obrazů, Balcar radikálně mění přístup a začíná se věnovat zvláštním způ-
sobem pojatému tématu figur. 

Koncem šedesátých let se stává jeho malba, tvořená pomocí vrstvení pastózních barev 
velmi expresivní a nezvykle uhrančivá. Postavy jsou většinou v díle patrné pouze svými 
obrysy, případně znázorněné obličeje postrádají výraz, ale z jejich hrubého tvaru a nalé-
havosti barevného kontrastu sálá o to více autorova typická mystika a tajemno obrazu. 
V ploše sice nadále zůstávají tradičně nerozluštitelné kódy písmen a číslic, ale jejich dří-
vější vyzývavost ustupuje částečně do pozadí a uvolňuje scénu silnému náboji barvou 
existenciálně vyjádřených lidských osudů. V porovnání s počátkem šedesátých let, kdy 
Balcar pracoval s plátnem, popř. s deskou a barvou velmi často, a počet jeho obrazů 
tomu odpovídá, věnoval se později spíše grafice a přistupoval k malbě pouze z pocitu 
přesvědčení a určité tvůrčí naléhavosti. 
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49.

Koblasa Jan (1932)

Král
1962
plastika, propalované, patinované, jilmové dřevo
v. 90 cm
sign. nezjištěna

přiložen certifikát s autorovým potvrzením pravosti díla

provenience:
 � dílo pochází z významné zahraniční sbírky evropské radikální abstrakce

vystavováno:
 � mimo jiné Weltkulturen und moderne Kunst, Mnichov, 1972

odhadní cena: 350 000 – 450 000 Kč vyvolávací cena 190 000 Kč

VÝRAZNÝ PŘEDSTAVITEL 
AVANTGARDY 
A EXPERIMENTU
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Jan Koblasa patřil v první polovině šedesátých let mezi vůdčí osobnosti dobové avant-
gardy a většina jeho tehdejších kolegů k němu zaslouženě vzhlížela. Byl to čas  neopako-
vatelné atmosféry, experimentování s možnostmi strukturální abstrakce a doba realizací 
dnes již legendárních „Konfrontací“, kde se silná osobnost umělce výrazně prosazovala. 
Koblasa tehdy úzce spolupracoval s Mikulášem Medkem a vytvářel řadu postav z jilmo-
vého dřeva, které se dnes považují za nejpřínosnější i autorsky nejpůvodnější díla z celé 
jeho tvorby a proto jsou zastoupeny ve všech nejdůležitějších sbírkách našich státních 
i soukromých galeriíí.

Nabízená skulptura „Král“ byla mnohokrát vystavována, kromě jiného na velmi význam-
né výstavě Weltkulturen und moderne Kunst v Mnichovském domě umění. Tato výstava 
se konala v roce 1972 od června do září u příležitosti olympijských her. Byli zde zastou-
peni nejvýznamnější světoví umělci dvacátého století a Jan Koblasa byl (mimocho-
dem z východní Evropy jako jediný!) v sousedství soch od Caldera, Duchampa, Ernsta, 
Giacomettiho, či Moora zastoupen hned dvěma díly. Prvním byl nabízený Král a druhou 
sochou, rovněž z páleného jilmového dřeva ze stejného období, byla skulptura „Postupný 
totální rozpad“. 

K výstavě byla vydavatelstvím Brückmann vydána objemná kniha, kde je nabízená 
plastika na straně 525 popsána a ta bude po aukci dražiteli v případě zájmu bezplat-
ně dodána. Toto zásadní dílo autora pochází z významné zahraniční sbírky a patří 
k němu prohlášení Jana Koblasy o pravosti a době vzniku. Obdobná plastika z této 
malé a významné série Králů reprezentuje umělce ve stálé expozici Národní Galerie ve 
Veletržním paláci.
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50.

Dlouhý Bedřich (1932)

Jan Hus / Nasávání
1960/1984
akryl, pastel, asambláž, plast, dřevěná konstrukce, překližka na dřevěné konstrukci
150 × 200 cm
sign. na rubu Dlouhý 1984

UN Nasávání 1984, PN Jan Hus 1960, na rubu popis autorem

provenience:
 � obraz pochází z významné zahraniční sbírky evropské radikální abstrakce

odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč vyvolávací cena: 70 000 Kč

Dílo tohoto virtuózního malíře a člena legendární skupiny Šmidrové (spolu s J. Koblasou, 
K. Neprašem a J. Vožniakem) osciluje mezi bizarní fantazií, každodenním realismem 
a podivuhodnou fraškou. Je těžké tvorbu Bedřicha Dlouhého někam správně a přesně 
zařadit, což je samozřejmě dobře. V jeho obrazech se často setkává hyperrealistická 
malba s jednoduchou a spontánně vedenou kresbou, či dokonce s připevněným reál-
ným předmětem a tyto na první pohled tak rozdílné kontrasty zde překvapivě splývají 
a vytváří záhadný, ale harmonický celek. 

V období osmdesátých let, tedy pro autora navýsost plodném čase vzniklo i nabízené 
dílo, které je vlastně pozoruhodnou asambláží nejen pro malíře typických hadiček a tru-
bek, ale zároveň spojením dvou vzdálených epoch jeho tvorby. Na pravé straně obrazu 
je totiž zakomponováno torzo díla Jan Hus z roku 1960, a tím na ploše plné překvapivých 
sdělení vzniklo další zajímavé kontrastní napětí. 
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51.

Šimotová Adriena (1926)

Bez názvu
2005
pigment, japonský ruční papír, kombinovaná technika
68 × 50 cm
sign. UD Adriena Šimotová 2005

provenience:
 � obraz pochází z významné zahraniční sbírky evropské radikální abstrakce

odhadní cena: 140 000 – 180 000 Kč vyvolávací cena: 80 000 Kč

Dílo této výjimečné a mezinárodně uznávané umělkyně se velmi často zabývá vyjadřo-
váním niterných pocítů a duchovní podstaty bytí pomocí pouhých doteků pigmentem 
obarvených rukou, či otiskovaných předmětů, popřípadě zraňováním použitého materi-
álu trháním, řezáním či perforací. 

Jen papír tak svojí křehkostí, dokonale korespondující s éterickou podstatou autorčiny 
tvorby dokáže nejpřesvědčivěji zprostředkovat její poselství a dodat dílu plasticitu, což 
také vysvětluje to, že její práce právě z tohoto materiálu se těší nejvyššímu zájmu soukro-
mých sběratelů a institučních galerií. 

Nabízené dílo je typické pro autorčino oblíbené kombinování banálních předmětů denní 
potřeby (otisk šatního raménka) s nedefinovatelnou mystikou, zde v podobě levitujícího 
kruhového a čtvercového předmětu v pozadí. Dílo pochází ze zahraniční sbírky, patří do 
skupiny kvalitních a hodnotných prací od této renomované autorky a představuje kromě 
jasných sběratelských kvalit i vhodnou příležitost k investici.
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52.

Kučerová Alena (1935)

V moři
1968
pocínovaný perforovaný plech, tiskařská 
čerň
53 × 75 cm
sign. na rubu Kučerová 1968

provenience:
 � obraz pochází z významné zahraniční 
sbírky evropské radikální abstrakce

reprodukováno:
 � v monografii Marie Klimešová – Alena 
Kučerová, Galerie Pecka, Praha 2005, 
str. 138

odhadní cena: 280 000 – 350 000 Kč 
vyvolávací cena: 190 000 Kč

Počátky její tvorby byly poznamenány 
zájmem o přírodu, zobrazované nejčastě-
ji kresbou s úspornou zkratkou. Šedesátá 
léta byla dobou strmého vzestupu uměl-
činy kariéry a lemovala je dlouhá řada 
důležitých výstav v prestižních zahranič-
ních galeriích a muzeích. Alena Kučerová 
byla považována za velmi původní a pří-
nosnou umělkyni, což byl právě ten důvod, 
proč byla tak často spolu s Vladimírem 
Boudníkem a Jiřím Balcarem zvána do 
zahraničí.

Prakticky nejprůlomovějším prvkem v tvor-
bě bylo objevení nezvyklého silného účin-
ku perforace plechových matric a jejich 
otisků na papír. K použití prorážených ple-
chových matric bylo přikročeno hlavně 
z ekonomických důvodů, protože použitý 
pocínovaný plech byl velmi dostupný, ale 
nedalo se do něj dost dobře rýt a tak 
jedinou cestou k získání obsažného a sil-
ného výsledku otisku bylo jeho perforová-
ní a někdy i vytrhávání, či skládání jeho 

rozřezaných dílů. Záhy autorka objevuje 
uměleckou svébytnost použitých matric 
a už v roce 1965 se vedle kreseb a grafik 
poprvé stávají samostatnými uměleckými 
artefakty na výstavě v Galerii na Karlově 
náměstí. 
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Zprvu byly tyto plechové reliéfy ponechá-
vány ve své prapůvodní ryzosti, účelové 
čistotě a zbytky tiskařské černi dodávaly 
kovovému lesku matric magický kontrast, 
ale později autorka některé přemalovala 
syrově působícími barvami a někdy i umís-

tila do hrubých dřevěných rámů. Nabízené 
dílo patří mezi ty skutečně nejkvalitnější 
perforace, bylo vybráno v ateliéru autor-
ky před dvaceti pěti lety do významné 
zahraniční sbírky a je otištěno v monografii 
z roku 2005 na staně 138. 
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53.

Kolář Jiří (1914–2002)

Cesta velblouda uchem jehly
1980
chiasmáž, koláž, lepenka
73 × 52 cm
sign. PD monogram J.K. 80, J.Kolář 80 B. na rubu

na rubu název autorem

provenience:
 � obraz pochází z významné zahraniční sbírky evropské radikální abstrakce

odhadní cena: 160 000 – 200 000 Kč vyvolávací cena: 110 000 Kč

Tvorbu Jiřího Koláře není třeba nijak obšírně představovat. Velice citlivý a inteligentní 
autor za války spolu s Jiřím Chalupeckým zakládá významnou Skupinu 42, avšak zatím 
nikoliv jako výtvarník, ale jako básník. Po válce se od psané poesie, kterou považuje za 
nedostatečné médium pro své tvůrčí vyjádření, odvrací a začíná své umělecké pocity 
realizovat pomocí nejrůznějších forem koláže, které ho nakonec celosvětově proslavily. 

Kolář důsledně zpracovává nejrůznější témata, oblepuje roztodivné objekty a vdechuje 
klasickým dílům pomocí cíleného rozpadu a destrukce úplně novou a překvapivou 
formu. V koláži pracuje řadou způsobů, které pak pojmenovává vlastními výrazy a tak 
se často součástí výpravnějších zahraničních katalogů stává i jejich slovník s vysvětlením 
specifické výtvarné cesty. Jako přesvědčený signatář Charty 77 se stává pro režim nepo-
hodlným a později je mu znemožněno vrátit se z pracovní návštěvy Západního Berlína 
do vlasti, a tak se od roku 1980 usadil natrvalo v Paříži. Zde se mu dostalo zaslouženého 
ocenění a právě uznání ve Francii odstartovalo jeho světový věhlas.

Nabízené dílo pochází z významné zahraniční sbírky a kromě své vysoké kvality i výbor-
ného stavu je zajímavé též tím, že se na jeho rubu nalézá další autorova koláž.
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54.

Palcr Zdeněk (1927–1996)

Stojící postava
60./70. léta 20. stol.
bronzová plastika
v. 166 cm
sign. nezjištěna

provenience:
 � dílo pochází z významné zahraniční sbírky evropské radikální 
abstrakce

odhadní cena: 270 000 – 350 000 Kč 
vyvolávací cena: 150 000 Kč

Zdeněk Palcr byl intelektuál, který své sochařské dílo opíral o filo-
zofické zásady a duchovní existenci. Původní charakteristické 
zobrazování ženských postav postupem času ztrácí na tělesnosti, 
dochází ke zploštění a určité kubizaci jeho soch. Redukce již 
abstrahovaného tvaru dále pokračovala zeštíhlováním až vyústila 
do (velmi často plochých) stél. Palcrovy sochy nikdy nepřestaly být 
figurální, ale cílem později objemově zredukovaného díla bylo 
zobrazit proporce, obrysy a modelaci povrchu. Pro tohoto sochaře 
byl důležitý princip stání nebo vztyčení figury, ztělesnění hmotnos-
ti, vztah k základu a uzavřenost vlastního prostoru plastiky. Sochy, 
kde převažoval nějaký vedlejší význam jako opření o něco, pode-
pření, vzepření něčemu, později zničil. 

Pro něj samotného měl stále složitější filosofický náhled na vlastní 
tvorbu tragický důsledek v tvůrčím znejistění, které mu bránilo 
rozhodnout o definitivním vzhledu svých soch a přivádělo ho 
k destrukci dalších hotových děl. Uzavřenost vůči okolí a chybějící 
reflexe jeho tvorby ze strany publika a kritiků jeho situaci kompliko-
vala. Ve svém ateliéru ponechával z tohoto důvodu od konce 70. 
let všechny sochy v sádře a některé znovu upravoval a přepraco-
vával, aniž by byl schopen celý proces ukončit alespoň patinací, 
pokud odlití do bronzu nebylo z finančních důvodů proveditelné. 
Přestože v abstrakci tvaru dospěl do stadia, kdy už pro něj bylo 
zdánlivě obtížné vrátit se zpět k figuře, jeho poslední realizace 
v Brně (Sedící žena, 1988) takové východisko naznačuje.

Kvalitní plastiky Zdeňka Palcra jsou na trhu vzácností a nabízená 
bronzová stéla představuje bezesporu velkou raritu a šanci pro 
sběratele. Dílo bylo získáno na začátku osmdesátých let přímo 
od autora a až dodnes bylo součástí významné zahraniční sbírky.
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55.

Tikal Václav (1906–1965)

Znaky
1964
tempera, sololit, autorský rám
50 × 35 cm
sign. LD Tikal 64
na rubu štítek Svazu čs. výtvarných umělců s popisem

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán

provenience:
 � obraz pochází z významné zahraniční sbírky evropské radikální abstrakce

reprodukováno:
 � Jiří Vykoukal – Václav Tikal, Vltavín 2007, str. 183, obr. č. 182

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

Nové obzory se Tikalově malbě otevřely při práci na rozsáhlém obrazovém cyklu 
s názvem Architektura přírody, který vznikal mezi roky 1958–1963. Zde se Tikal definitivně 
rozešel s veristickým surrealismem a v procesu hledání rovnováhy imaginativních a kon-
struktivních prvků si vytvořil svět vlastních znakových forem, rozpracovaný a rozvíjený 
v dalších, cyklicky řazených obrazových řadách, jako byly například Pohyblivé iluze  
(1963–1965) nebo Mechanické fantomy (1964–1965) i v obrazech solitérních (Roj satelitů 
1965). 

Na vnitřní souvztažnost této etapy Tikalova díla s malbou P. Kleea bylo poukázáno již 
v polovině 60. let minulého století (F. Šmejkal). V závěru života se Václav Tikal dočkal 
obecného uznání a ocenění svého díla na řadě samostatných výstav i začleňováním 
svých prací do přehlídek českého umění na domácí i mezinárodní scéně. Od roku 1964 
byl spolu se Zdeňkem Lorencem a Josefem Istlerem členem mezinárodního hnutí Phases.

VRCHOLNÁ FÁZE IMAGINACE 
A KONSTRUKTIVNÍCH PRVKŮ
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56.

Matal Bohumír  
(1922–1988)

Ptačí rytíři
1978
olej, sololit
45 × 60 cm
sign. LD Matal – 78

pravost potvrdili:  
PhDr. Ilona Víchová,  
PhDr. Jaromír Zemina,  
PhDr. Ivo Helán

proveniece:
 � význačná sbírka Brno

odhadní cena:  
70 000 – 90 000 Kč
vyvolávací cena: 55 000 Kč

Člověk přítomný v imaginár-
ním prostoru se mění v gro-
teskní přízrak, pro který Matal 
nachází své vlastní označení:

„…všechny věci, které proží-
vám, které vidím, jsou vlastně 
Ptačími herci, protože všech-
no kolem je, jak mi připadá, 
jakási komedie a přitom to 
vypadá anebo se to tváří 
jako velkolepé, vážné diva-
dlo. Někdy velice drastické, 
někdy velice legrační, někdy 
velice smutné… ovšem takové 
křídlení, jakýsi lidský tanec, to 
je vlastně ten motiv Ptačího 
herce. To je vlastně mé vymy-
šlené slovo pro ty situace. To 
není žádný termín, je to sym-
bol něčeho a jmenuje se to 
shodou okolností Ptačí herec.”
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57.

Nemes Endre (1909–1985)

Skymning synen / Za šera
1977/1978
olej, plátno
145 × 93 cm
sign. LD Endre Nemes 1977–78, na rubu Endre Nemes 1977–78

na rubu popis autorem, na blindrámu autorský štítek s popisem

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

provenience:
 � z majetku význačné galerie ČR

odhadní cena: 400 000 – 500 000 Kč vyvolávací cena: 320 000 Kč

Andre Nemes ve svém ateliéru ve Stockholmu, 1962

NOVÁ KVALITA 
ZOBRAZENÍ RENESANCE
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V roce 1977 maluje Nemes řadu obrazů, 
jež otvírají kvalitativně novou etapu v jeho 
tvorbě. Dochází u něj k prosvětlení palety, 
nuance tónů přecházejí do stříbřitě šedé, 
kontrast je zaměňován za melodičnost pře-
chodů. Obsahově se tvorba však nezměni-
la a tvůrčí metoda zůstala táž. A přece se 
změnila atmosféra těchto děl. Nemesova 
tvorba se posunula do nové roviny niter-
ného sdělení a hloubka se otevírá právě 
tak, jak ji zobrazovala renesance. Vytváří 
se zde spojení s epochou, která nám daro-
vala největší a trvalé dojmy, zdá se, že 
nás tento prostor láká do světa přeludů, 
avšak tento svět je zvláštním způsobem 
prosvětlen.
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Tvorbu vnímal Stanislav Podhrázský jako otázku života a smrti, hledal pravdu a s proce-
sem tvorby se zcela identifikoval. Kresba uhlem se stala jeho výsostným výrazovým médi-
em. Podobně jako v původním smyslu italského disegna i Podhrázský spojoval virtuózní 
kresbu s přímým vztahem ke světu, zrcadlila silným způsobem jeho úmysl, záměr spojený 
s krásou, tvůrčí svébytností a technickou dokonalostí. 

Tajemnost existence mladých dívek vnímá 
Podhrázský jako nesdělitelnou, zázračnou. 
Iritující výjevy, jejichž plný význam nemů-
žeme pochopit mimo jiné i proto, že ve 
výjevech jde spíše o potenciální, nikoli psy-
chologický vztah figur, se demonstrativně 
odehrávají před očima diváka, vtahují ho 
do napjaté atmosféry, ale nevšímají si 
ho. Na řadě kreseb se postavy obracejí 
zády a vyjadřují tak nedostupnost svého 
příběhu. 

58.

Podhrázský Stanislav (1920–1999)

Erotická kresba
1965
kresba uhlem, karton
89 × 58 cm
sign. PD S. Podhrázský 65

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

provenience:
 � z majetku rodiny autora

reprodukováno:
 � v monografii Stanislav Podhrázský, Marie Klimešová, Nakladatelství Arbor Vitae, 
str. 161, 2013

vystavováno:
 � Galerie hlavního města Praha, Domě U Kamenného zvonu, 25. 10. 2013 – 23. 2. 2014

odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč vyvolávací cena: 120 000 Kč
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Jiří Kovanda je zastoupen mnoha renomo-
vanými zahraničními galeriemi a agentů-
rami.

Jiří Kovanda patří k nejvýznamnějším sou-
časným českým umělcům. Jeho tvorba 
je zastoupena na prestižních světových 
přehlídkách umění, v poslední době napří-
klad v londýnské Tate Modern (perfor-
mance Líbání přes sklo) či na přehlídce 
Documenta 12 v Kasselu. Mezinárodní pro-
slulost mu získaly zvláště jeho akce a inter-
vence ze 70. a 80. let 20. století, které se 
staly nepostradatelnou součástí zásadních 
výstav a publikací mapujících a začleňu-
jících umění bývalého východního bloku 
zpět do evropského a světového kontextu, 
za všechny East Art Map, Body and the 
East and Parallel Actions. 

59.

Kovanda Jiří (1953)

Bez názvu
kombinovaná technika, akryl, tempera, tužka, karton
62 × 45 cm
sign. na rubu Kovanda

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán
 
provenience:

 � význačná sbírka Brno

odhadní cena: 60 000 – 100 000 Kč vyvolávací cena: 30 000 Kč

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

MIMOŘÁDNÝ ZJEV V SOUČASNÉM 
ČESKÉM MALÍŘSTVÍ
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60.

Slavík Otakar (1931–2010)

Jarní polibek / Intimní objetí dvou modelek
2000/2001
olej, plátno
200 × 200 cm
sign. Otakar Slavík 2000 – 01 na rubu

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Ivo Helán

vystaveno:
 � retrospektivní výstava Otakar Slavík – Obrazy, Míčovna Pražského hradu, 2001
 � autorská výstava Otakar Slavík – Obrazy, objekty, Galerie Kai de kai, 2003/2004

odhadní cena: 700 000 – 800 000 Kč vyvolávací cena: 500 000 Kč

Setkání se Slavíkovými obrazy z posledních 
zhruba dvaceti let jeho mistrovské malby 
by mělo být označeno nápisem: Vstup na 
vlastní nebezpečí! Vysoké napětí! Ukazuje 
syté barvy plného života. Laskavě nás 
ubezpečí, že pokud si je nestvoříme sami, 
vybledneme do anonymity. Ve výběru, 
v němž dominuje jeho svrchované koloris-
tické umění, lze pookřát z radosti z malby. 
Nemylme se ale, je to především malba 
jako salto mortale, jak ji v době Slavíkova 
odjezdu definoval Ivan Jirous v textu Ach 
Nachtigal. Je úderem, který napřimuje 
a připomene nezbytnost vypracovat stra-
tegii, jak v současném světě nerezignovat 
na tvorbu, a přesto žít. 

„Zpívej a létej, Slavíku. Ulétej se nad světo-
vým obrazem, uhvízdej
se hvizdem slavičím loupežničím, až si 
vysloužíš tamější
své místo v Pantheonu, a to ještě tady.“

Eugen Brikcius, Óda na Slavíka, Vídeň 1983

KOLORISTICKÉ UMĚNÍ S EXALTOVANOU 
MODELACÍ BAREVNÉ HMOTY
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61.

Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
1966
olej, akryl, lepenka
74,5 × 55 cm
sign. PD J. Kotík 66 V.

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán
 
reprodukováno:

 � v monografii Iva Mladičová – Jan Kotík, Národní galerie v Praze, 2011, str. 250 a 355

odhadní cena: 180 000 – 240 000 Kč vyvolávací cena: 120 000 Kč

Jan Kotík působil již od čtyřicátých let 
mezi ostatními umělci vždy velice svéráz-
ně a pokrokově. Snad za to mohla jeho 
nezvyklá sečtělost a široký náhled na 
výtvarné umění, ale pravdou je, že se 
intelektuálně založený Kotík vždy vymykal 
běžnému schématu naší výtvarné scény 
a jeho obrazy či objekty zpravidla vidi-
telně předbíhaly (viděno z pohledu čes-
kého kontextu) svoji dobu. Nejcennějším 
a skutečně asi i nejsilnějším obdobím tvor-
by tohoto umělce je období šedesátých 
let. Tehdy Kotík tvořil své šedobílé obrazy 
s nevídanou invencí, bravurou a velkou 
dávkou odvahy. Nabízené dílo je toho 
dokladem a zajímavě též představuje 
malířův pohled na tehdy k nám přicháze-
jící konstruktivismus, který zpracoval velice 
osobitě, a dnes zpětně vidíme, že i nezvyk-
le přínosně. Obdobné obrazy jsou nabíze-
ny na trhu jen zřídka a v aukcích zpravidla 
dosahují vysokých výsledků. 

POKROKOVÉ DÍLO, VYMYKAJÍCÍ SE 
BĚŽNÝM SCHÉMATŮM
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62.

Koblasa Jan (1932)

Tanec
1977
akryl, tempera, plátno, autorská kazeta
80 × 100 cm
sign. na rubu na štítku Koblasa

na rubu autorský štítek s popisem díla, 
štítek s popisem

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, 
PhDr. Ivo Helán

vystaveno:
 � Galerie Dürr, Stuck Villa, Mnichov

odhadní cena: 180 000 – 230 000 Kč 
vyvolávací cena: 90 000 Kč

Nabízený obraz pochází z malé a velmi 
zajímavé série elektrizujícím pohybem 
nabitých maleb, které vznikly ve šťast-
ném tvůrčím období při umělcově 
pobytu na jihu Německa. Koblasa v této 
době po více než desetileté malířské 
pauze veřejnosti jasně dokázal, že se 
malbou dokáže vyjádřit stejně výmluv-
ně jako sochou, a někteří kunsthistorici 
jeho tehdejší malířský um dokonce před 
pozdějšími plastikami upřednostňují. 
Obraz byl několikrát vystavován, kromě 
jiného i na jeho samostatné výstavě 
v prestižní Villa Stuck v Mnichově, ke 
které byl vydán katalog a kde je publi-
kován nabízený obraz hned jako první 
dílo. Katalog bude dražiteli bezplatně 
dodán. Nabízené dílo bylo doposud 
součástí významné zahraniční sbírky.
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63.

Kotík Jan (1916–2002)

Jakási geometrie
2. pol. 70. let/1995
akryl, asambláž – provázek, překližka
104,5 × 86,5 cm
sign. na rubu Jan Kotík 2. polovina 70let/dokončeno 1995

na rubu popis autorem, štítek s popisem

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán

reprodukováno:
 � v monografii Iva Mladičová – Jan Kotík, Národní galerie v Praze, 2011, str. 469

vystaveno:
 � Praha 1996
 � Brno 1997

odhadní cena: 120 000 – 180 000 Kč vyvolávací cena: 65 000 Kč

Další doklad individuálního přístupu tohoto 
nadčasového autora ke geometrické tvor-
bě. Kombinace nepravidelného šestiúhel-
níku s expresivně nanesenou barevnou 
strukturou a kontrast vnitřní kresby, tvořené 
nalepeným barveným motouzem, je sice 
ryze geometrickou kompozicí, ale s vel-
kou dávkou osobního přístupu a typicky 
kotíkovského projevu. Dílo bylo vytvořeno 
v sedmdesátých letech a mírně autorem 
upraveno v roce 1995 pro nadcházející 
retrospektivní výstavy v Praze a Brně (1996 
a 1997), kde obraz umělce důstojně repre-
zentoval. Publikováno v monografii Jan 
Kotík (vydala v r. 2011 NG) na str. 469.

INTELEKTUÁL A INDIVIDUALISTA V PŘÍSTUPU 
KE GEOMETRICKÉ TVORBĚ
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64.

Kratina Radoslav (1928–1999)

Variabilní objekt
kovová plastika, dural, aluminium
v. 47 cm
sign. nezjištěna

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina,  
PhDr. Ivo Helán

vystaveno:
 � Galerie Delta, Frýdek-Místek, 14. 10. – 5. 11. 1992

odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč vyvolávací cena: 150 000 Kč

Kratina experimentoval ve volné grafice, vytvářel monotypy a frotá-
že, k jejichž vzniku využíval nejrůznější struktury – krabičky od sirek, 
gramofonové desky, roztrhaný papír, plech, dřívka, písek ap. 

V roce 1964 vytvořil první variabil a tímto směrem se ubírala jeho další 
tvorba. Jeho plastiky jsou logickou konstrukcí prvků, jejichž podobu 
lze proměňovat. Začal nabarveným dřevem, ale od roku 1970 použí-
vá složitější prvky z aluminia a chromované mosazi.

Návštěvník Kratinovy výstavy byl 
vždy spolutvůrcem jeho soch, pro-
tože mohl dotekem vytvořit někte-
rou z jejich dalších nekonečných 
podob. Aniž by to věděl, činil 
Kratina totéž, o co se pokoušela 
Skupina pro výzkum vizuálního 
umění v Paříži. 

Jeho umění vycházelo z dobových 
kinetických a neokonstruktivistic-
kých tendencí, které spojoval pro-
střednictvím možnosti volby diváka 
s existenciální rovinou. 

EXPERIMENTÁTOR S LOGICKOU 
KONSTRUKCÍ PRVKŮ
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65.

Grygar Milan (1926)

Lineární partitura
1991
tuš, tempera, karton
98 × 69 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1991

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Ivo Helán

odhadní cena: 160 000 – 200 000 Kč vyvolávací cena: 130 000 Kč

Naprostý solitér naší abstrakce a velmi radikální autor Milan Grygar si své pevné místo 
na české, ale také na mezinárodní umělecké scéně, vydobyl svou ojedinělou syntézou 
malířského projevu s hudebním vjemem. 

V šedesátých letech objevil zvukové aspekty při vzniku své tvorby a od té chvíle začíná 
být umělcova cesta navždy s tímto médiem spojena. Akustické kresby přinesly autorovi 
velmi důležitou původnost i v celosvětovém kontextu a tak se originální Milan Grygar 
vyskytuje ještě častěji než u nás na zahraničních výstavách, kde mu dělají společnost 
nejrespektovanější umělci světové avantgardy. 

Po řadě akustických kreseb, půdorysných partitur a zvukoplastických kreseb, či obrazů 
pracuje autor od poloviny sedmdesátých let na řadě nazvané lineární partitury. Zde kreslí 

horizontální linie černou, ale někdy i červe-
nou tuší do různých vzájemně rezonujících 
kompozic a někdy část plochy, jinak celé 
zaplněné liniemi vynechá, a prázdné místo 
částečně anebo plně ohraničí. Tato prázd-
ná místa jsou pak symboly ticha v prostoru 
zvuku představovaným liniemi. 

Nabízená partitura patří svým formátem 
mezi největší díla řady a je kromě své 
vysoké umělecké i estetické kvality a vyni-
kajícího stavu též atraktivní tím, že byla 
vystavena na dvou výstavách v Kolíně nad 
Rýnem. Kresba pochází z významné zahra-
niční sbírky.

SOLITÉR ČESKÉ RADIKÁLNÍ 
ABSTRAKCE A AVANTGARDY
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66.

Hilmar Jiří (1937)

Hell / Dunkel
1970
optický reliéf, asambláž, tempera, karton, autorská kazeta
52 × 52 × 9 cm
sign. na rubu na štítku Hilmar Jiří

na rubu štítek s popisem díla a razítko Galerie Heseler Mnichov

provenience:
 � zahraniční sbírka, Německo

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

Neustále narůstající popularita prací z období přelomu šedesátých 
a sedmdesátých Jiřího Hilmara, českého výtvarníka žijícího od roku 1969 
v Německu, konečně potvrzuje již dříve předpokládanou hodnotu jeho 
kinetických reliéfů. Ty jsou jednoznačně osobitými uměleckými díly s vniř-
ním sdělením a jsou naštěstí vzdáleny od pouze geometricky a vkusně 
sestaveného umění poplatného tehdejšímu diktátu konstruktivismu. 

Nabízené dílo patří do vyhledávané série prací ze samého počátku 
sedmdesátých let, kde autor vytvářel v divákovi pocit pohybu v reliéfu 
použitím kartonových elementů obráceného tvaru V a U ve zdařilé kom-
binaci bílé a tmavě fialové. V díle dosahuje výtvarník jak dojmu vzduš-
nosti a hloubky, tak i harmonické seriálnosti, když reliéf dělí do barevně 
kontrastních pruhů. Ty pak mohou působit dvěma způsoby, neboť dílo 
je možno pověsit v obou směrech a tak se těšit jednou z horizontálního 
a podruhé z vertikálního řazení. Hilmarův dobový přínos k celoevropské-
mu hnutí neokostruktivismu je dnes sběratelským zájmem z celého světa 
již potvrzen a jeho dílo z této etapy se může směle řadit do předních 
pozic konkrétního umění. Bude jen logické, když v divákovi vyvolá urči-
tou asociaci k některým pracem umělců kolem hnutí Zero a jejich part-

nerských mimoněmeckých skupin, ale 
přes ideovou příbuznost je zřetelné, 
že se jedná o zcela svébytnou a ryze 
vlastní tvorbu, bez jakýchkoliv tenden-
cí k napodobování.

Jedná se o jedno z nejkvalitnějších děl 
stěžejního zakladatele konstruktivismu 
u nás, pochází ze špičkového období 
a představuje kromě sběratelské hod-
noty i zajímavý investiční potenciál. 
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67.

Kubíček Jan (1927)

Čtvercové elementy v kontrapozici
1974
akryl, plátno
65,5 × 65,5 cm
sign. na rubu Jan Kubíček, monogram

na rubu popis autorem s datací 1974

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Ivo Helán

odhadní cena: 350 00 – 450 000 Kč vyvolávací cena: 250 000 Kč

Jan Kubíček je prakticky jediným naším konstruktivistou, který od 
samotného počátku svého vstupu na půdu tohoto umění exaktních 
forem zůstává přes padesát let ve své tvorbě svému „geometrické-
mu přesvědčení“ naprosto věrný. V šedesátých letech, tedy v době 
jistého uvolnění a částečné svobody se spolu s našimi dalšími 
vyprofilovanými protagonisty konktrétního umění (hlavně s Hugem 
Demartinim, Karlem Malichem, Zdeňkem Sýkorou a Milošem 
Urbáskem) stává vyhledávaným autorem západoevropských gale-
rií a muzeí. Zde jsou vybraní autoři z tehdejšího Československa 
úspěšně konfrontováni s jejich západními kolegy. Díky tomu, ale 
hlavně díky kvalitě i svébytnosti tvorby, jsou jeho díla hojně zastou-
pena v mnoha institučních i soukromých sbírkách po celém světě. 

Nabízený obraz je dokonalým dokladem tehdejší tvorby Jana 
Kubíčka, a to jednak typickou barevností z jeho silného období, 
ale i rafinovanou kombinací dělených čtvercových geometrických 
elementů s linií, která na této malbě kopíruje vždy dvě různé strany 
jednotlivých čtverců. Jedná se o velmi kvalitní, typický a zároveň 
reprezentativni obraz našeho klasika konstruktivního umění. Dílo 
bylo získáno do aukce z významné zahraniční sbírky. 
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68.

Demartini Hugo (1931–2010)

Bez názvu
1970
objekt/plastika, leštěná, pochromavaná mosaz
26,5 × 22 × 25 cm
sign. zespodu Hugo Demartini 1970

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

odhadní cena: 300 000 – 400 000 Kč vyvolávací cena: 180 000 Kč

Sochař Hugo Demartini je neoddělitelnou součástí významné skupiny autorů, která vtisk-
la tvář našemu výtvarnému umění šedesátých let a určovala i její další vývoj, i když se 
oficiální kruhy později pokoušely tyto tendence ze všech sil potlačovat. Upozornil na sebe 
prvními sádrovými reliéfy, kde se objevovaly již jasné znaky konstrukce a seriálního řazení 
se záměrným porušováním pravidelnosti. 

Demartini záhy objevil reflexní schopnosti 
leštěných kovů a akrylu, které se staly na 
dlouhou dobu jeho materiály, a svoji doko-
nalostí i odpovídaly duchu tehdejší nadše-
ně technické doby. Použití těchto perfekt-
ně působících hmot umožňovalo tvorbu 
naprosto precizních reliéfů, ve kterých bylo 
kalkulováno se vzájemným odrazem jed-
notlivých prvků i okolí včetně diváka. 

Tvorba z tohoto období se stala pro autora 
prakticky nejtypičtější a tedy i nejvyhledá-
vanější, i když Demartini později začal pří-
nosně pracovat s náhodou a poté vytvořil 
i zajímavou sérii narušených sádrových 
staveb. 

Nabízená plastika je ve špičkovém stavu, 
byla získána od autora z ateliéru v polo-
vině osmdesátých let, a od té doby byla 
součástí významné zahraniční sbírky. 
Obdobná díla od Demartiniho se praktic-
ky na trhu vůbec nevyskytují.

NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ TVŮRCE 
SOCHAŘSKÉ KONSTRUKCE
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69.

Boštík Václav (1913–2005)

Barevné vrásnění
1981–5
olej, plátno
50 × 50 cm
sign. UD Boštík

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

vystaveno:
 � Galerie Moderna Praha

odhadní cena: 1 500 000 – 1 800 000 Kč 
vyvolávací cena: 1 400 000 Kč

V Galerii Altro napsal Boštík do katalogu vlastní text, ve kterém objasnňo-
val, co na kresbě přitahuje malíře. Kresbou se lze ještě těsněji přimknout 
k prostoru, vlastní rytmizace je však výrazem času: „Prostor sám o sobě 
bez časového rozměru neexistuje. O prostoru můžeme hovořit jen ten-
krát, když v něm dochází ke změnám. A tak je možno říci, že prostor je 
nepřetržitý proud uskutečňování toho, co se uskutečňuje v čase. Bylo by 

tak možno říci, že prostor je čle-
něním neviditelného (nedělitelné-
ho). Kdykoli začínáme malovat či 
kreslit čili uskutečňovat (re)kon-
strukci malířského prostoru, začí-
náme především dělením „nedě-
litelného”, když první „dělení” je již 
dáno omezenou plochou dané-
ho papíru nebo plátna. Ale toto 
další dělení je rovněž i počátkem 
destrukce „nedělitelného” bílého 
povrchu. Protože ale nechci rušit 
jeho možnost žít svým vlastním 
životem, nezbývá mi nic jiného 
než hledat a snažit se nalézt něja-
kou možnost spolužití dvou proti-
chůdných skutečností: začínáme 
proto dělením co nejvíce odpoví-
dajícím povaze dané plochy.”

MALÍŘ NA PRINCIPECH 
VĚDECKÉHO POKUSU
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70.

Grygar Milan (1926)

Černý obraz – Partitura
2005
akryl, plátno, zlatě patinovaná dřevěná lišta
25 × 25 cm
sign. na rubu na blindrámu Grygar 05

na rubu na blindrámu razítko Galerie St. Johann

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Ivo Helán

odhadní cena: 100 000 – 140 000 Kč vyvolávací cena: 70 000 Kč

Sběratelskou raritu a neobyčejné dílo 
představuje monochromní obraz Partitura. 
Černý čtverec, který by byl v předešlých 
grygarových obrazech symbolem neko-
nečného prostoru, zde představuje zvu-
kovou plochu ticha vztahující se k štíhlé 
ozdobné liště upevněné na levé straně 
díla, kterou si lze představit jako jasný tóno-
vý protipól. Tato díla jsou díky velmi limito-
vanému počtu vzniklých obrazů vzácná 
a doposud se na trhu neobjevila. Obraz 
byl vystaven v německém Saarbrückenu 
a pochází z významné zahraniční sbírky. 

SBĚRATELSKÁ RARITA, PŘEDSTAVUJÍCÍ 
ZVUKOVOU PLOCHU TICHA, S PROTIPÓLEM 
JASNÉHO TÓNU V OZDOBNÉ LIŠTĚ
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71.

Costalonga Franco (1934)

Oggetto Cromocinetico
2001
opticko-kinetický object, plast, kov
62 × 62 cm na koso
sign. Costalonga, f. Costalonga 01 na rubu

na rubu popis díla s kódem soupisu: OCDMVB

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Ivo Helán

odhadní cena: 100 000 – 150 000 Kč vyvolávací cena: 80 000 Kč

Italský autor Franco Costalonga je od šede-
sátých let představitelem evropského kine-
tického umění a vyhledávaným tvůrcem 
reliéfních objektů, které se někdy pohybují 
pomocí elektromotorku, ale většinou kal-
kulují pouze s pohybem jejich pozorova-
tele. Systémy zrcadlových konkáv nazva-
né Oggetti Cromocinetici, které autor dle 
informací v jeho monografii Dynamic Art 
(vydalo Canova Edizioni 2006) tvořil mezi 
rokem 1968 a 1973 se změnou pozice divá-
ka uvnitř magicky barevně mění a vytvá-
řejí psychedelickou iluzi nečekaně pulzu-
jících a přelévajících se barev uvnitř díla. 
Výtvarník je zastoupen na téměř každé 
významnější retrospektivě evropského op-
-artu, či kinetického umění a bezesporu 
tedy patří do obdobně zaměřených sbírek. 
Reliéf je registrován v archivu umělcova 
díla pod kódem OCDMVB, je atraktivní 
svým nezvykle velkým formátem a pochází 
ze zahraniční sbírky.
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72.

Novosad Karel (1944–2008)

Geometrická kompozice
1974
pastel, akryl, karton
55 × 55 cm
sign. LD Novosad 74

pravost potvrdili: 
PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Ivo Helán

odhadní cena: 45 000 – 60 000 Kč 
vyvolávací cena: 28 000 Kč

Karel Novosad se po emigraci do 
Německa a následných studií u profeso-
ra Almira Mavigniera v Hamburku velice 
rychle etabloval svými geometrickými 
díly s precizně provedenými kompozicemi 
barevných linií, která byla už ve své době 
vysoce hodnocena a vystavována s veli-
kány 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 karton, ale exaktní barevné 
linie vedl na pastelem vytvořené temné 
ploše, a její nepravidelností dosáhl téměř 
kosmické záhadnosti pozadí malby. Obraz 
patří i formátem mezi nepočetnou řadu 
větších autorových prací tohoto druhu.

ETABLOVANÝ TVŮRCE 
GEOMETRICKÝCH 
KOMPOZIC
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73.

Urbásek Miloš (1932–1988)

Rot-Orange
1973
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Urbásek 1973

na rubu popis autorem, na rubu štítek sbírky F. Lienharda

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Ivo Helán

vystavováno:
 � St. Gallen
 � Vídeň
 � Praha

odhadní cena: 230 000 – 280 000 Kč vyvolávací cena: 150 000 Kč

Pro vývoj malíře Miloše Urbáska a jeho tvorby byla zásadní první polovina šedesátých let. 
V této době autor prochází přínosným uměleckým vývojem a jeho projev se posunuje 
od tehdy neodmyslitelného informelu, přes již zjasnělé koláže s letristickými prvky k téměř 
minimalistické tvorbě v podobě velkých a černých číslic, či písmen na bílém podkladu. 
Přes použití těchto letristicky působících prvků se ve skutečnosti už jednalo o první formu 
geometrických kompozic a Urbásek byl našimi i západními kritiky právem přiřazován 
ke konkrétistům. Koncem šedesátých let a začátkem sedmdesátých se zúčastňuje řady 
zahraničních výstav a spolu s Hugem Demartnim, Janem Kubíčkem, Karlem Malichem 
a Zdeňkem Sýkorou pomáhá důstojně reprezentovat naše výtvarné umění a řadit ho 
na obdobnou úrovneň jejich západoevropských kolegů. Dílo Miloše Urbáska je zastou-
peno v celé řadě zásadních evropských i zámořských sbírek a logicky bude stále více 
doceňováno. Nabízený obraz je adjustován v původním dobovém rámu, pochází ze 
zahraniční sbírky a byl vystaven ve švýcarském St. Gallenu, kde byl namalován, pak ve 
Vídni a v Praze. 
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74.

Dobeš Milan (1929)

Opticko-kinetický reliéf
1982
objekt, kov, sklo, plast, dřevo
51 × 51 × 8 cm
sign. PD M. Dobeš, na rubu na šítku 
M. Dobeš 1982

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, 
PhDr. Ivo Helán

odhadní cena: 270 000 – 350 000 Kč 
vyvolávací cena: 200 000 Kč

Tento autor se od šedesátých let zabývá 
vyjádřením pohybu pomocí rafinovaných 
konstrukcí svých uměleckých objektů. 
V roce 1966 měl svoji, do tehdejší doby 
nejdůležitější výstavu ojediněle avant-
gardních objektů v Praze na Václavském 
náměstí, kde se jeho doposud spíš v ústraní 
skryté dílo objevilo veřejnosti, ale hlavně 
také umělecké kritice. Tím se odstartovala 
umělcova strmá kariéra a později se již 
zúčastňuje důležitých prezentací světové-
ho kinetického umění, kde se jméno Milan 
Dobeš vyjímá mezi Yaacovem Agamem, 
Jesú Rafaelem Sotem, Julio de Parcem 
a dalšími. 

Následné represe moderního umění 
a jejich reprezentantů, kterými se u nás 
nechvalně proslavila sedmdesátá léta, eli-
minovaly sice Dobešovu výstavní činnost 
i jeho doposud časté cesty do zahrani-
čí, ale vůbec nezměnily jeho umělecké 
přesvědčení a radikální směr jeho tvorby, 
jenž si nadále nekompromisně drží. Milan 
Dobeš se bez nadsázky nechá označit 
za světového umělce a jednoznačně nej-
významnějšího reprezentanta kinetického 
umění druhé poloviny dvacátého století 
tehdejšího Československa.
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75.

Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Linie č. 228 / Linie Nr. 228
2004
akryl, plátno
105 × 105 cm
sign. na rubu Sýkora 04

na rubu na blindrámu popis autorem

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán

reprodukováno:
 � Sýkora 85, katalog, vydala Galerie Zdeněk Sklenář, Praha, 2005, str. 29
 � Aleš Svoboda: Sýkora 2004 (+1 = 85), Ateliér, č. 7, periodikum z 31. 3. 2005, Praha, str. 12

vystaveno:
 � Situation 18, Galerie Bleibtr

odhadní cena: 3 500 000 – 4 500 000 Kč vyvolávací cena: 2 800 000 Kč

KLÍČOVÁ OSOBNOST 
KONSTRUKTIVNÍHO UMĚNÍ
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Vladimír Kokolia se zabýval nejprve téma-
ty pošetilosti lidského bytí, často banál-
ní koexistence člověka s jeho okolím 
i reflexí přírody na něj. Samotná příro-
da se poté ale stává nejsilnějším zdro-
jem inspirace. Jeho výtvarný projev je 
relativně různorodý a zřetelně ovlivněn 
zobrazeným tématem, takže si autor volí 
jemu odpovídající materiál i techniku. Je 
profesorem pražské AVU a držitel Ceny 
Jindřicha Chalupeckého za rok 1990. Pro 
tematickou hloubku, nápaditost zpra-
cování, způsob vyjádření myšlenky, ori-
ginalitu projevu a uměleckou ryzost lze 
Vladimíra Kokoliu považovat za jednoho 
z nejvýznamnějších současných českých 
umělců, přesahujícího hranice naší země. 
Nabízené dílo Hladina prezentuje autora 
jako bravurního malíře, brilantně a výstiž-
ně zpracovávajícího téma čeřící se hladi-
ny s tak lehkou virtuozitou, která je vlastní 
jen několika vyvoleným. Obraz byl získán 
před patnácti lety do významné zahra-
niční sbírky.

76.

Kokolia Vladimír (1956)

Hladina
1998
akryl, plátno
130 × 105 cm
sign. na rubu na blindrámu Vladimír 
Kokolia 1998

na rubu na blindrámu popis autorem

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, 
PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Ivo Helán

odhadní cena: 250 000 – 300 000 Kč 
vyvolávací cena 200 000 Kč
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77.

Kolíbal Stanislav (1926)

Dvě a dvě
1974
lněná tkanina, dřevo, železné profily, kresba tužkou
150 × 65 cm
sign. na rubu Kolíbal
na rubu nečitelné razítko výstavy

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Ivo Helán

reprodukováno:
 � v monografii Stanislav Kolíbal – Kresby, sochy, komentáře, Egon Schiele Art Centrum, 
2004, str. 132, obr. č. 205

odhadní cena: 500 000 – 650 000 Kč vyvolávací cena: 350 000 Kč

Pro sběratele i kritiky je Stanislav Kolíbal bezesporu jedním z našich nejvýznamnějších 
výtvarníků druhé poloviny dvacátého století a pro mnohé z nich dokonce tím nejdůle-
žitějším. 

Jestliže skvělý Zdeněk Sýkora přesvědčil západní Evropu, pak si Stanislav Kolíbal svoji 
výmluvnou a silnou tvorbou již před čtyřmi desetiletími k tomuto kontinentu přiřadil 
i náročná zámořská muzea a galerie, které okamžitě rozpoznaly v jeho díle výjimečnou 
hodnotu a zařadily umělce mezi silné osobnosti mezinárodní scény. Kolíbalova tvorba 
svojí nadčasovostí, nepoplatností dobovým či lokálním tendencím a silnou výpovědní 
hodnotou stavící na umělecké opravdovosti, původnosti a harmonii, rozhodně patří do 
významných světových sbírek a jeho jméno si zaslouží být stejným pojmem, jakým jsou 
například Alexander Calder, Sol LeWitt, či Richard Serra.

Reliéf nazvaný příznačně „Dvě a dvě“ je typickým reprezentantem Kolíbalovy tvorby 
z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, z období, které je mimochodem často 
právem považováno za jeho vrchol, a nabízí divákovi umělcův citlivý projev poezie neu-
končenosti se záměrně narušenou geometrií původního tvaru i výtvarného zachycení 
křehkosti momentu. V tomto díle se snoubí prakticky všechny důležité prvky autorovy 
tvorby, včetně použití materiálů, jakými je například kombinace čistého kovu se záměrně 
oxidovaným, narušený a potrhaný tvar i kontrast křehké kresby tužkou. 

Nabízený reliéf má velmi vysokou muzeální kvalitu, patří neoddiskutovatelně mezi abso-
lutně nejdůležitější Kolíbalovy práce, a byl proto opakovaně vystavován a reprodukován 
ve všech klíčových publikacích o autorově díle. Jedná se o původní (tedy nikoliv o auto-
rem později reprodukované) dílo pocházející ze zahraniční sbírky.
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78.

Dokoupil Jiri Georg (1954)

Nulius Fa / Bubliny
2013
mýdlové bubliny s pigmenty, akryl, plátno
115 × 115 cm
sign. na rubu Dokoupil

na rubu název a rozměr autorem

pravost potvrdili: PhDr. Ilona Víchová, PhDr. Ivo Helán

provenience:
 � z majetku autora

odhadní cena: 1 100 000 – 1 400 000 Kč vyvolávací cena: 960 000 Kč

Dokoupil se narodil v bývalém Československu a v roce 1968 s rodinou emigroval. Začal 
studovat na Akademii výtvarných umění v Kolíně nad Rýnem, později navštěvoval kurzy 
na univerzitách ve Frankfurtu nad Mohanem a New Yorku.

V roce 1979 založil Dokoupil společně s několika umělci skupinu Mülhermer Freiheit. 
V jejich kolínském ateliéru se šestice označovaná jako Jungen Wilden (Mladí divoši) 
věnovala hledání současného uměleckého výrazu prostřednictvím neoexpresivního 
figurativního stylu v intenzivně barevných plátnech s tradičními náměty a také cestou 
překonávání minimalismu a konceptuálního umění.

Žádný z jeho obrazů není malován štětcem, Jiri Georg Dokoupil díla vytváří kouřem svíč-
ky, maluje sazemi nebo mýdlovými bublinami či za pomoci jednotlivých políček filmu.

Jeden z mála českých výtvarníků pováleč-
né doby, kteří se prosadili na mezinárodní 
výtvarné scéně, v 80. letech patřil k vlně 
postmoderního malířství a trvalým rysem 
jeho tvorby je soustavné hledání nových 
témat i výrazových forem.

„Jde o to, namalovat něco, aby každý 
člověk na zeměkouli poznal, o co jde. Je to 
umění rozeznatelné. Jsou to v uvozovkách 
náboženské obrazy, poznatelné, na univer-
zální téma.” 
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VÝZNAMNÁ OSOBNOST 
MEZINÁRODNÍ SCÉNY
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Průvodce pro nepřítomné a telefonní uchazeče

Pokud se nemůžete zúčastnit aukce osobně, můžete dát společnosti 1. Art Consulting 
Brno – Praha pokyny, aby se ucházela vaším jménem 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 
nabízenou položkou. 
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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 účtována k vydražené ceně aukční poplatek.

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. Při platbě platební 
kartou je provize zvýšena o 3 %. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou 
částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři dražebníka, nej-
později však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. 

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. 



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

1. Art Consulting Brno – Praha přijímá kvalitní obrazy pro aukce v roce 2014 a 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.



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 15. 5. 2014 
ve 18.30 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:
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