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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
7. 2. – 16. 2. 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 12:30 hod.

AUKCE / AUCTION
Proběhne v neděli 16. 2. 2014 ve 13.30 hod., Topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9. 

Will take place on February 16, 2014 at 1.30 p.m. in the Topičův salon, Praha 1, 
Národní třída 9.

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

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

www.acb.cz

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ:
 � podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní  
(1 hod/50 Kč) 

 � parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov  
(1 hod/50 Kč) 

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

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



PROGRAM AUKCE

1. Exkluzivní výběr výtvarného umění pol. 1. – 56.
 Excellent works

2. Klasické & moderní umění pol. 57. – 192.
 Classical & modern art

3. Kompletní komiks Kája Saudek – Muriel a andělé pol. 193.
 Complete comics Kája Saudek – Muriel and angels

Po uzávěrce katalogu budou ještě přijímána ta výtvarná díla, která mohou obohatit nabídku firmy 1.ACB. 

After the deadline of this catalogue only those works of art will be accepted which could extend the offer  
of the 1. ACB company.
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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: 16. 2. 2014 ve 13.30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. Tento 
aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho 
dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. ART 
CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. v Topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1.

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

 Za příhozy se přitom považuje:

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

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

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

  Tyto provize jsou konečné, a zahrnují jak 21 % DPH, tak 4 % autorského poplatku. 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

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

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

of auction by the salesroom 1.Art Consulting Brno CZ, s.r.o. Auctions organised according to these 
auction regulations are organised according to international customs v relating art trade and are in 
compliance with the percepts of law of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients 
of the salesroom and with the permission of the salesroom also to other persons. By the salesroom 
the company 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s. r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553 is to 
be understood. The company 1. Art Consulting Brno CZ, spol. s r. o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, 
identification number (IČO): 60715553 organises, on request of owners of things offered for public 
sale, an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. Praha on February 16, 2014 at 
1.30 p. m. These auction regulations are compulsory for all the persons participating in the auction, 
and by participating the persons are committing to upholding them. The complete set of auction 
regulations is available at the exhibition of the offered artworks in the office of the company 1. ART 
CONSULTING BRNO in Topič salon, Narodní třída 9, Prague 1.

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

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

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

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

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

  These commissions are final and include 21% VAT, and max. 4% of copyright fees. 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
 
5.  Sold works of art will be handed over to bidder immediately after the payment in the auction hall or on 

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

6.  Auction company are not responsible for print mistakes and colour anomaly in the catalogue.
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EXKLUZIVNÍ VÝBĚR 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Aukce Topičův salon Praha
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1.

Hartmann Jan Jakub (1658–1736)

Lesní krajina
olej, dřevěná deska
50 × 74 cm
sign. nezjištěna

pravost z fotografie potvrdila dr. Andrea Rousová

odborná expertiza: PhDr. Hana Seifertová

odhadní cena: 1 100 000 – 1 300 000 Kč vyvolávací cena: 950 000 Kč

MISTR ČESKÉ 
BAROKNÍ MALBY

Charakteristické rozvržení krajiny s mohutným středním útvarem zalesněného terénu, 
s průhledem na lesní cestu vlevo, s výhledem na řeku, směřující do vzdálené kopcovité 
krajiny vpravo – to vše prozrazuje Hartmannovu volnou inspiraci flámskými krajinářskými 
vzory z počátku 17. století. Popředí, hlavně kraj lesa podél cesty je zaplněn skupinami 
odpočívajících postav. Jejich pohyby, barevnost kostýmů, se zdůrazněnými červenými, 
modrými a žlutými akcenty, zcela zapadají do Hartmannova malířského repertoáru. 
Také zobrazení vegetace, zvláště listoví ve střední části i postranních kulisách stromů jsou 
s Hartmannovým pojetím nezaměnitelné. Barevná škála pestrého, výrazného popředí 
a zvolna se proměňujícího koloritu v šedomodré tóny vzdálených kopců na obzoru, 
odpovídají krajinářským zásadám raného 17. století, na něž Hartmann programově nava-
zoval. Jde o typické, velmi zdařilé dílo tohoto autora.

PhDr. Hana Seifertová
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2.

Hartmann Jan Jakub (1658–1736)

Krajina s obrácením sv. Pavla
olej, dřevěná deska, parketáž
48 × 34 cm
sign. nezjištěna

odborná expertiza: PhDr. Hana Seifertová

vystaveno:
 � Podoby krajiny v malířské dílně Jana Jakuba Hartmanna, Obrazárna Pražského 
hradu, 6. 4. 2009 – 1. 2. 2010

reprodukováno:
 � v katalogu výstavy NG Praha

odhadní cena: 1 100 000 – 1 400 000 Kč vyvolávací cena: 950 000 Kč

Autor zvolil v tomto případě výškový formát, který je pro Hartmanna-krajináře méně 
obvyklý, ale umožňuje mu lepší soustředění k biblickému tématu a jeho dramatické 
povaze. Uprostřed v plně osvětleném místě dochází k hlavní události, pádu římského 
setníka Saula/Pavla, zasaženého paprsky, které přicházejí shůry. Asistující postavy vojáků, 
stejně jako zobrazení skupiny kolem padnuvšího koně, vzrušené pohyby figur v popředí 
jsou zachyceny přesvědčivě a jsou stejně jako jejich barevné kostýmy pro Hartmanna 
velmi charakteristické. Velmi dobře je provedena také prostorová výstavba obrazu, cesta 
směřující do hloubky lesa, po níž se vydali do Damašku římští vojáci. Malířský přednes 
postav i vegetace je pro Hartmanna typický. Jde o jedinečný obraz tohoto autora s ohle-
dem na téma i kompozici. 

PhDr. Hana Seifertová

STĚŽEJNÍ DÍLO 
AUTORA
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3.

Norbert Grund (1717–1767)

Krajina s rybářem
nedatováno (kolem 1760) 
olej, dřevo
9 × 15,5 cm
nesignováno

adjustováno v dobovém zlaceném 
rámečku

odborná expertiza: PhDr. Jana Kříže, 
autora Grundových výstav

odhadní cena: 280 000 – 300 000 Kč
 vyvolávací cena: 210 000 Kč

Obrázek podlouhlého formátu představuje intimní krajinné zákoutí, charakteristické 
kadeřavou listnatou vegetací. Jemu ve středu výjevu na vrcholu kopce dominuje mohut-
nější stavba s hranolovitou věží. Členitá zátoka pod vyvýšeninou terénu. Pod stavbou 
dole zahlédáme ve stínu vchod rámovaný dvojicí zdvojených sloupů. Před vchodem na 
okraji tůňky dvě sedící postavičky. Vpravo za hlavní hmotou terénu průhled na pokraču-
jící zátoku.

Obrázek je laděn do jemných až pastelových tónů, s velkou citlivostí pro měkké roz-
ptýlené světlo. Oceníme zejména partii vchodu dole, zahaleného jemným stínem. 
Kompozičně je obrázek pojat jako uzavřená scenérie, pracující na horizontu s kontrastem 
hravých obrysů křehkého stromoví a pevné hmoty stavby, snad nějaké klášterní architek-
tury. Vpravo od středu dole je podrobněji rukopisně pojednán kamenitý kousek břehu.

Obrázek vykazuje maximální citlivost ve zjemnění hmoty světlem prostupujícím zejména 
vegetaci. Autor zřejmě zužitkovává všechny zkušenosti iluzívní rokokové malby, tak jak tomu 

ILUZIVNÍ ROKOKOVÁ 
MALBA
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bylo u N. Grunda na sklonku jeho rokokového období na samém počátku šedesátých let. 
Skutečnost, že průhledu do pozadí byl vyhrazen jen úzký prostor vpravo na okraji scény 
ukazuje ovšem již na nové cítění rodícího se klasicismu. Tento názor podporuje i pozvolna 
narůstající zájem o přesnější definici hmot rukopisem ve směru pozdějšího realismu.

Grafický přepis kompozice J. Balzerem nebyl nalezen. Obdobu zvláštní stavby s věží nelze 
doložit a předpokládáme inspiraci grafikou, snad italského původu. Hranolovitý tvar 
věže i rytmus okenních otvorů zřejmě rokokovému malíři činil jisté potíže, jichž se trochu 
mechanicky zbavil.

Obrázek vykazuje všechny kvalitativně podstatné rysy Grundovy tvorby šedesátých let, 
vzhledem k jisté čistotě projevu vyvíjejícícho se slohového názoru by si obrázek vyžádal 
podrobnější analýzu, především technologickou.

PhDr. Jan Kříž
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4.

Pirner Maxmilián (1854–1924)

Živá voda
1910
olej, plátno
75 × 52 cm
sign. PN M. Pirner. 10

pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; PhDr. Ivo Helán; PhDr. Michael Zachař

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

Maxmilián Pirner studoval v letech 1872–1874 na soukromé Akademii u Trenkwalda a poté 
přešel v roce 1875 na vídeňskou Akademii, kde setrval do roku 1879.

V roce 1896 se stal profesorem Akademie výtvarných umění v Praze a byl jejím rektorem. 
K jeho nejvýznamnějším žákům patřili E. Holárek, M. Švabinský, F. T. Šimon, A. Kašpar, 
J. Obrovský nebo V. Nechleba.

Ovlivnilo ho dílo Josefa Mánesa, ale i tvorba Feuerbachova a Makartova. Byl uzavřený 
a jen sporadicky vystavoval. Pirner byl básníkem ženského těla, byl lyrikem a malířem 
filozofem. Ve světě pohádek, mytologických a romantických historických příběhů hledal 
odpovědi na otázky spojené s existencí člověka a smyslem jeho poslání. V alegorických 
a symbolistních kompozicích se dobře uplatnilo jeho akademické školení v klasickém 
pojetí lidské figury. Do jeho cítění postupně proniká ornamentální stylizace v duchu 
nastupující secese. 

MALÍŘ FANTASKNÍCH A ROMANTICKÝCH 
HISTORICKÝCH PŘÍBĚHŮ
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5.

Mucha Alfons (1860–1939)

Portrét dívky
olej na dřevěné desce (původní Eckův rám)
22,5 × 18,5 cm
sign. UD Mucha

pravost potvrdil:
 � PhDr. Karel Srp
 � John Mucha 

restaurátorská expertiza: Mgr. Tomáš Berger

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

SVĚTOVÝ UMĚLEC 
ČESKÉHO PŮVODU

Mucha byl největším malířem české 
secese a jedním z nejznámějších malířů 
světové secese vůbec. V jeho obrazech 
byla zachycena jak klasická vznešenost 
a noblesa, tak také dekadentně tajemná 
provokativnost a výzva. Jeho postavy žen 
byly dámy i tajemné svůdkyně ze světa 
snů. Mucha se vždy snažil o to, aby jeho 
díla byla inspirována pocity, prohlašoval, 
že umění existuje pouze proto, aby zpro-
středkovalo duchovní zážitky.
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6.

Radimský Václav (1867–1946)

Zimní krajina v Normandii
olej, plátno
54,5 × 81,5 cm
sign. LD V. Radimský
na rubu razítka výstav: Galerie Goltzova 
tvrz 2007, kat. č. 86 a Galerie Spálená

pravost potvrdil PhDr. Michael Zachař

vystaveno:
 � Galerie hlavního města Prahy, 2011

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

Václav Radimský patřil k nejvýraznějším 
osobnostem nejen české, ale i francouzské 
krajinomalby. 

Byl prvním českým malířem, který sezná-
mil pražskou veřejnost s novým výtvar-
ným směrem – impresionismem, který byl 
v době jeho pařížského pobytu na vrcholu.

Radimský uspořádal výstavu svých obrazů 
v Topičově salonu, a prostřednictvím jeho 
tvorby tak pronikl tento směr do Prahy, 
v čemž tkví především jeho velký význam.

PROPAGÁTOR ČESKÉHO
IMPRESIONISMU
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7.

Mervart Augustin (1889–1968)

Na pasekách ve Viganticích
1940
olej, plátno
96 × 125 cm
sign. PD Aug. Mervart 40.

na rubu na blindrámu název autorem

odhadní cena: 100 000 – 150 000 Kč
 vyvolávací cena: 70 000 Kč

VELKÝ KRAJINÁŘ 
DOBRÝCH TRADIC

Malíř „z řady pravých velkých krajinářů 
z dřívějška”, jak Mervarta nazval v roce 
1939 francouzský kritik švýcarského půvo-
du William Ritter, je dnes řazen do proudu 
tradicionalistické větve umění 1. poloviny 
20. století. Jde o umělce s osobitým tvůr-
čím potenciálem, přestože ho neoslovova-
ly dobové progresivní tendence. 

Poté, co se oprostil od tvorby Bohumíra 
Jaroňka, ovlivněné secesí, a rovněž od 
vlivů francouzského impresionismu, zůstal 
Mervart po celou svou tvorbu věrný impre-
sivně laděnému realismu, jenž byl podle 
slov Olgy Mehešové „monunentálně cítěný 
a velkorysý”.
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8.

Filla Emil (1882–1953)

Krajina
kolem 1906
olej, lepenka
69 × 84 cm
neznačeno

odborná expertiza: PhDr. Karel Srp

pravost potvrdil František a Jindřich Krejčí, 
spoluvlastník autorských práv E. F.

odhadní cena: 600 000 – 900 000 Kč
 vyvolávací cena: 450 000 Kč

„Pohled z nadhledu do stoupajícího údolí 
s domy uprostřed končí na vysoce posa-
zeném horizontu, téměř u horního okra-
je plátna, zjevujícího oblohu. Barvy jsou 
bravurně nanesené, pevně cézannovsky 
vystavěným obrazem prochází expresivní 
nota, dávající jeho atmosféře dramatický 
nádech. Světlo se nejvíce soustřeďuje na 
průčelí budovy, zatímco v okolí se rovno-
měrně rozlévá. 

Pro rozpoznání autora přichází podstatná 
pomoc, a sice určení Františka Krejčího z 5. 
srpna 1995 vepsané na zadní straně, které 
jednoznačně dílo připisuje Emilu Fillovi 
a naznačuje i oblast, ze které by mohlo 
pocházet: Veverskou Bitýšku, kde skuteč-
ně Filla maloval v roce 1906. Existují srov-
nání s dalšími Fillovými obrazy z Veverské 
Bitýšky, které mají obdobný krajinný rozvrh. 
Je zřejmé, že jde o prematuritní dílo Filly, 
dříve než se stal exponentem progresivních 
uměleckých snah. 

Připsání autorství dosud záviselo jen na 
vyjádření pana Krejčího, které je směro-
datné.”

PhDr. Karel Srp
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Předložená práce představuje jeden z výjimečně dochovaných dokladů Benešovy rané 
tvorby. Zpočátku patřil Vincenc Beneš k ortodoxnímu jádru české předválečné avantgar-
dy, byl členem skupiny Osma a Skupiny výtvarných umělců a jeho malba byla výrazně 
ovlivněna Cézannem a kubismem. 

Již během první světové války se však vrátil ke konzervativnějšímu akademickému proje-
vu v duchu Slavíčkova impresionismu a většinu svých prací z avantgardní periody zničil 
nebo přemaloval.

Plátno s původní nedatovanou, ale signovanou olejomalbou Statek využil V. Beneš 
v roce 1918 jako podklad k novému obrazu a na jeho rubové straně vytvořil kompozici 
Domek u Ladví a původní líc obrazu překryl hrubými tahy bílou temperou. V tomto stavu 
zůstal obraz až do roku 2010, kdy byl vyčištěn, restaurován, přepnut na původní rám a na 
lícovou stranu byla vrácena starší, kubismem ovlivněná malba s motivem venkovského 
dvora.

Podle přípisů na blindrámu byl obraz vystaven pod názvem Domek u Ladví na výstavě 
„Vincenc Beneš: Soubor díla” v Mánesu na přelomu let 1954/55.”

PhDr. Pavla Pečinková, CSc.

9.

Beneš Vincenc (1883–1979)

Statek
kolem 1915
olej, plátno
75 × 53 cm
sign. PD Beneš

na rubu kompozice Domek u Ládví, sign. V. Beneš 18, na blindrámu popisy původního 
majitele

přiložena odborná expertiza PhDr. Pavly Pečinkové, CSc., a odborná expertiza 
s restaurátorskou zprávou (potvrzující stáří i pravost malby jak na rubu tak na líci plátna) 
ak. mal. Zory Grohmanové

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

VZÁCNÁ UKÁZKA 
KUBISTICKÉ TVORBY
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10.

Špála Václav (1885–1946)

Zátiší s obrazem
1922
olej, plátno
90 × 69 cm
sign. LD VŠ 22

na rubu celní razítko Paris

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; pravost potvrdil PhDr. Jaromír Zemina

zachyceno na fotografii v archivu Václava Špály

provenience: 
 � Obraz je významný svým původem. Prvním majitelem byl PhDr. Václav Nebeský  
(1889 Velvary – 1949 Praha), přední výtvarný teoretik, estetik a kritik a současně 
významný sběratel českého i světového moderního umění. 

reprodukováno: 
 � Václav Špála, Mezi avantgardou a živobytím, publikace k výstavě, NG v Praze, 2005

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

Posuzované dílo patří mezi Špálovy výtečné a reprezentativní obrazové realizace 
z období po I. světové válce, tzv. „prvního poválečného období“, kdy autor byl členem 
jednoho z vůdčích poválečných uměleckých seskupení – skupiny Tvrdošíjní (1918–1923, 
spolu s J. Čapkem, Vl. Hofmanem, R. Kremličkou, O. Marvánkem a J. Zrzavým). Jedná se 
o jednu z velmi vzácných kytic, vytvářejících předzvěst jeho pozdějšího soustředěného 
zájmu o tento žánr (obrazy kytic ve džbáncích se častěji objevují až od druhé poloviny 
dvacátých let a poté zejména v letech třicátých a čtyřicátých).

Jedná se bezpochyby o jeden z mezníků ve Špálově díle, kdy ustavoval své pojetí květi-
nového zátiší. 

Opticky a kompozičně tvoří střed obrazu majestátní, pestrobarevná koruna květů, záměr-
ně umístěná v jednoduchém, nezdobném džbánu. 

Autor nechává zaznít realistickou detailnost a texturu květů. Přitom brilantně prokázal, 
že v jednom obraze lze mistrně propojit dvě zcela odlišná pojetí – realistické pozorování 
přírody a kubizující stylizaci. 

Tato svěží, jakoby lehce nahozená olejomalba (příznačná pro dané období) předsta-
vuje jednu ze Špálových vrcholných realizací květinového zátiší, výrazně se odlišující od 
výtvarně jednotvárnější série kytic z pozdějšího období. 
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Václav Špála se později vyznal ze svého uměleckého přesvědčení: „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)

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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Posuzovaný obraz je reprezentativním a velmi vzácným dílem 
Františka Janouška, významné osobnosti české meziválečné avant-
gardy. Vznikl v prvním význačném období jeho tvorby, která tehdy 
souzněla s širším proudem poválečných tendencí (klasicismus, 
nová věcnost, civilismus, primitivismus). 

„Balkón“ je sofistikovanou figurální kompozicí v nehlubokém prostoru 
(vliv Derainův), nechávající zaznít monumentálnost primitivisticko-
-klasicistní formy (znalost poválečné tvorby Picassovy). Podstatné je, 
že autor využívá vnitřní potenci a svébytnost moderního výtvarného 
jazyka, utvářeného předválečnými experimenty, ale současně klade 
nový důraz na obsah uměleckého sdělení a vnáší do obrazu téma 
a příběh. Jeho cílem bylo představit v novém světle soudobého člo-
věka a jeho soukromý život, viděný poetizující optikou dvacátých let.

Scéna zachycuje prosluněnou pohodu nedělního, svátečního 
odpoledne. Současně však nelze přehlédnout matčin odvrácený, 
melancholický pohled. Otevírají se tak i hlubší vazby, z nichž jedna 
vede bezpochyby k proslulému obrazu „Balkón“ (1869) Édouarda 
Maneta, na němž má nalevo sedící dáma obdobně zasněný výraz.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

11.

Janoušek František (1890–1943)

Siesta na balkoně
1925
olej plátno
65 × 67 cm
sign. LD Janoušek 25

na rubu na blindrámu razítko Vystaveno v Mánesu 1925

vystaveno: 
 � XCIV. výstava SVU Mánes, členská, Praha, Obecní dům,  
říjen–listopad 1925, č. k. 102

 � František Janoušek, Posmrtná výstava malířského díla v Mánesu, 
SVU Mánes, Praha, prosinec 1947, č. k. 3

reprodukováno: 
 � (monografie) Jindřich Chalupecký, František Janoušek, Odeon, 
Praha, 1991, obr. 11

odhadní cena: 350 000 – 500 000 Kč vyvolávací cena: 250 000 Kč
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12.

Filla Emil (1882–1953)

Pohár, košík s jablky a podnos 
s vinným hroznem
1933
olej, dřevěná deska (parketáž)
49 × 60 cm
sign. PD Emil Filla 33

odborná expertiza: PhDr. Jaromír Zemina

provenience:
 � významná sbírka Brno
 � obraz byl zakoupen na Členské výstavě 
v Topičově saloně v Praze roku 1941

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

O tom, že tento obraz je dílo Emila Filly 
(1882–1953), nelze pochybovat. Je to jedno 
z nejvýraznějších zátiší z doby jeho plného 
tvůrčího vyzrání.

PhDr.Jaromír Zemina

U Filly v letech 1934–1935 až voluntaristické 
zaměření na kubistickou estetiku končilo. 
V určitém smyslu v ní dosáhl současně 
vrcholu, a to v takových dílech, jako je Zátiší 
s mandolínou (1935). V něm dospěl ke zna-
kové charakterizaci věcí, vykrystalizované 
z různých fází kubismu a ústící ve vyzrálý 
malířský výkon.

VIRTUÓZNÍ PRÁCE 
SYNTETICKÉHO KUBISMU
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13.

Wachsmann Alois (1898–1942)

Zátiší s modrou konvicí a chlebem
1923
pastel, lepenka
86 × 69 cm
sign. PD Wachsmann 23

na rubu štítek výstavy: Oslavy S. V. U. Mánes 19137, II. Jubilejní výstava 50let Mánesa,  
kat. č. 233

pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; PhDr. Ivo Helán

reprodukováno:
 � Jaromír Pečírka: Alois Wachsman, č. 11, Nakl. čsl. výtvarných umělců, Praha 1963

odhadní cena: 150 000 – 200 000 Kč vyvolávací cena: 110 000 Kč

Období let 1923–1925 se přimyká v pastelových zátiších obyčejných věcí k tzv. umění pro-
letářskému. Věcně, ale ne suše podaný chléb, džbán, košík a hrozny svědčí o malířově 
snaze vyzkoušet své umění na modelu, chopit se něžnou rukou tvaru věcí.

Pastely působí jako nevšedně pojatá krása všednosti, malířsky prozrazují uvolnění, nezá-
vislost na velkých vzorech a malířovo úsilí, jemuž volná představivost byla bližší než diktát 
modelu. Je to realismus, jemuž ovšem nejde jen o formu.

Karel Čapek napsal v roce 1920 tyto věty: „Aniž by se spolu smluvili, aniž by odvrátili svůj 
fascinovaný pohled od vidiny tvarů, našli moderní malíři něco skoro už zapomenutého, 
totiž obsah… Chceš-li věci poznat, nestačí ti omalovat jejich povrch, musíš je začít sám 
utvářet”.

FASCINUJÍCÍ 
KRÁSA 
VŠEDNOSTI
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14.

Matulka Jan (1890–1972)

Krajina s kravami
olej, plátno
84 × 84 cm
sign. PD Matulka

plátno je rentoilováno, původní plátno je oříznuto na okraji obrazu

provenience:
 � George Mladinich Gallery, New Haven, CT
 � Frank K. M. Rehn, Inc., NY
 � The Athena Gallery, New Haven, CT

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

Jan Matulka byl americký malíř českého původu a umělec světového 
jména. V roce 1907 se s rodiči vystěhoval do USA. V roce 1908 začal stu-
dovat na National Academy of Design v New York City.

Od roku 1920 často cestuje sem tam z Paříže do New Yorku. Maluje zejmé-
na městská panoramata, krajiny v Cape Ann, ale v žádném případě se 
neomezil pouze na tento styl. V roce 1936 zakládá v New Yorku Klub ame-
rických abstraktních umělců.

Působí také jako pedagog na Art Students League v New Yorku, jeho stu-
denty byli např. Dorothy Dehner, Francis Crisse nebo David Smith. 



43



44

15.

Nowak Willi (1886–1977)

Krajina z Polabí
olej, plátno
60 × 79 cm
sign. PD Willi Nowak

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

Posuzovaný obraz je reprezentativním 
dílem malíře Viléma (Willi) Nowaka, čes-
kého malíře německého původu, předsta-
vitele zakladatelské generace moderního 
umění, člena skupiny Osma a zprostředko-
vatele 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. 

Obraz „Krajina u Labe“ představuje jedno 
z autorových klíčových témat. Vznikl na 
počátku třicátých let, nedlouho po návra-
tu z Německa do Čech. Vyznačuje se 
všemi charakteristickými rysy Nowakova 
zralého projevu. Je vrcholnou ukázkou jeho 
senzuálního lyrismu, v němž svou malbu 
rozehrál novými prostorovými, barevnými 
a světelnými kvalitami. 

Krajina u Labe je dílem s hlubším filozofic-
kým podtextem, v němž Nowak zapojuje 
člověka do kosmického řádu světa. Obrazy 
obdobného významu se nacházejí v před-
ních státních galerijních sbírkách.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

SENZUÁLNÍ 
LYRIKA
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Od roku 1924 do Drtikolových fotografií 
vstoupila třetí dimenze, dimenze reálného 
prostoru, zatímco dříve se vše odehrávalo 
na fiktivním pozadí. Objevily se nové před-
měty, velké bílé vázy, zátiší s ovocem a pře-
devším lebka, které často doplňují ženské 
akty. Motivy, které provázely Drtikola až do 
třicátých let. Kompozice byla spořádaná 
a ovládaná vůlí vyjádřit význam.

16.

Drtikol František (1883–1961)

Bez názvu
kolem 1925
originální fotografie – pigment
28,6 × 22,6 cm
sign. LD autorské slepotiskové razítko Copyright Drtikol Prague

reprodukováno a popsáno v monografii:
 � Anna Fárová – František Drtikol Etapy života a fotografického díla (Secese – Art deco 
– Abstrakce), 2012, foto č. 170 

odhadní cena: 500 000 – 600 000 Kč vyvolávací cena: 250 000 Kč

DIMENZE REÁLNÉHO 
PROSTORU
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17.

Filla Emil (1898–1961)

Zátiší
1924
olej, plátno
105,5 × 75 cm
sign. LD Emil Filla 24, na rubu Emil Filla 24.

odborná expertiza: PhDr. Karel Srp

reprodukováno a popsáno:
 � v monografii: Vojtěch Lahoda – Emil Filla, Praha 2007, obr. č. 275, str. 278

odhadní cena: 9 000 000 – 12 000 000 Kč vyvolávací cena: 5 500 000 Kč

Obraz Emila Filly, který původní majitel získal přímo z umělcovy rodiny, byl dlouho nezvěst-
ný a známý jen z černobílé fotografie Josefa Sudka. Objevil se naposledy až na aukci 
Sotheby ś v Londýně (20. června 2013). S velkou pravděpodobností jde o Zátiší s perlič-
kou, které Filla za svého života vystavil zřejmě jednou, a sice nejspíše na členské výstavě 
SVU Mánes v roce 1924. 

Uvedený motiv, který se příliš neobjevuje na zátiších jeho pařížských vzorů, Filla zřejmě 
našel v zátiších Karla Purkyně, na přípravě jeho výstavy se právě v roce 1924 podílel. Jde 
o zjevnou návaznost na progresivní tradici českého malířství 19. století, kterou Filla vyzdvi-
hoval a udržoval. Za perličkou je však několik barevných plánů, jež ji překrývají a uvádějí 
jinak realisticky zacílené dílo do souvislostí se syntetickým kubismem. 

Svoje malířské mistrovství Filla předvedl na několika předmětech, umístěných na stole – 
džbánu, misce s ovocem, láhvi, kompotu a perníkovém srdci, jejichž vzájemné skloubení, 
vypadající náhodně, je ve skutečnosti velmi důsledně kompozičně promyšleno. 

Filla proslul rychlými přechody od trojrozměrných objektů k ploše, od obrysu k barvě, 
které jsou právě pro toto zátiší tak typické. Zátiší s perličkou je cenné tím, že si v něm Filla 
našel svou cestu, jež již byla z větší části nezávislou na Picassovi a Braqueovi, jak pokud 
jde o výběr předmětů, tak o barevnost, tentokráte drženou v červenošedých. Je vzrušující 
sledovat, na jakých místech se přesně nachází šedý odstín (plocha vpravo za perličkou, 
plocha pod ní za láhví, část pravé hrany džbánu, část pravého dolního rohu) a odstín 
červený (větší část džbánu, kruhová podložka pod perníkovým srdcem, místo vlevo dole 
a vpravo pod láhví). Jejich souvztah uvádí diváka do pocitové skladby obrazu, propojuje 
jednotlivé plány, v nichž plocha může být plochou, ale také prostorem. Je patrný třeba 
na modelaci ovoce v míse. Fillovo zátiší se tak vyznačuje prací se světlem a protisvětlem, 
jejich vzájemným vyvažováním, kdy nejtemnější část je umístěna při levém okraji.

Tento Fillův obraz stojí za zvýšenou pozornost. Má velké umělecké hodnoty.

PhDr. Karel Srp
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18.

Preissig Vojtěch (1873–1944)

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

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

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

vystaveno:
 � Vojtěch Preissig, Památník národního písemnictví ve spolupráci se Svazem 
československých výtvarných umělců, Národní galerií a Státní tiskárnou v Praze 1968, 
Galerie Václava Špály, Nová síň

 � Vojtěch Preissig, Jízdárna Pražského hradu, 5. 11. 2004 – 30. 1. 2005 (Výstava životního 
díla Vojtěcha Preissiga)

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

Dílo je významné svým původem. Jindřich Waldes (1876–1941), významný český podni-
katel a průmyslník, ve světě proslulý „král knoflíkářů”, zakladatel firmy na textilní galantérii 
WALDES KOH-I-NOOR, osvícený sběratel umění a mecenáš, ho získal přímo od Vojtěcha 
Preissiga pro Waldesovu obrazárnu. Po zabavení jeho sbírky nacisty r. 1938 přešlo do 
Zemské a potom do Národní galerie v Praze. V roce 1996 bylo vráceno v restituci a jako 
dlouhodobá zápůjčka zůstávalo v Národní galerii, ve Sbírce kresby a grafiky v Paláci 
Kinských, až do 24. 7. 2009. 

Posuzované dílo „Proporce“, řadící se k cyklu „Art Fundamental“, je autentickým dílem 
Vojtěcha Preissiga.

Akvarel „Proporce“ je bravurním vyjádřením autorovy „meditativní“ fáze, shrnující i jeho 
zkušenosti s americkým uměním a kulturou. Dospěl k výrazovému minimalismu a nefi-
gurativnímu znázornění, které, přestože je nepopisné, je naprosto sdělné. Dílo dokládá, 
jak Preissig svá secesní a symbolistní východiska zhodnotil v objevech abstraktní tvorby, 
podobně jako František Kupka, Piet Mondrian či Vasilij Kandinskij. 

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

ABSTRAKTNÍ 
MEDITACE
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19.

Kupka František (1871–1957)

Kompozice
pastel, papír
33,5 × 18 cm
LD Kupka, na rubu autorské razítko Frank KUPKA, 7. Rue Lemaitre, PUTEAUX (Seine)

pravost díla potvrdil Pierre Brullé

provenience:
 � ze sbírky rodiny Hascoe

publikováno:
 � Jiří Hlušička – The Hascoe Collection of Czech Modern Art, Praha 2004, str. 26,  
v kat. str. 208, č. D160

reprodukováno:
 � v katalogu Sotheby's London

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

Malíř světového významu a jeden ze zakla-
datelů moderního abstraktního malířství, 
vrcholné období jeho tvorby představuje 
tzv. čistá abstrakce. Jeho vztah k hudbě 
vedl ke vzniku a realizaci dalšího nového 
výtvarného směru, orfismu. Dával svým 
obrazům hudební názvy, řešil problémy 
výtvarného ztvárnění rotačního pohybu, 
problémy prostoru, stavby a pohybu orga-
nické hmoty. Svým dílem se neodmyslitel-
ně zapsal do dějin českého a světového 
výtvarného umění.

PROPAGÁTOR 
ABSTRAKCE
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20.

Janoušek František (1890–1943)

Kráčivec
1937
olej, plátno
41 × 27,5 cm
sign. PD F Janoušek

na rubu na blindrámu popis autorem, štítek sbírky, na rámu razítko Vystaveno Galerie 
Moderna, 2013

provenience:
 � Dílo je významné i svým původem. Prvním majitelem byl malíř František Hudeček 
(1909–1990), ve třicátých letech fascinovaný surrealismem, který byl s Františkem 
Janouškem, svým starším kolegou, v přátelských vztazích.

vystaveno: 
 � František Janoušek, Posmrtná výstava malířského díla v Mánesu, SVU Mánes, Praha, 
prosinec 1947, č. k. 64

 � Galerie Moderna, výstava Absolutní krása, 17. 10. – 24. 11. 2013

odhadní cena: 700 000 – 800 000 Kč vyvolávací cena: 480 000 Kč

Posuzovaný obraz je autentickým dílem Františka Janouška, významné osobnosti české 
meziválečné avantgardy, z klíčového, surrealistického období. Jeho orientace na surre-
alismus se manifestovala již na počátku třicátých let, a proto byl také vyzván k účasti 
na význačné výstavě Poesie 32, uspořádané Spolkem výtvarných umělců Mánes 
(1932), na níž byli zastoupeni i přední zahraniční umělci (H. Arp, S. Dalí, G. Chirico, J. Miró, 
Y. Tanguy ad.).

Obraz „Kráčivec“ vznikl roku 1937, v období vrcholné fáze jeho malířského tvorby. Autor 
realizuje svou fantaskní vizi jakéhosi absurdního stroje, organismu procházejícího podi-
vuhodnou metamorfózou. Řečeno slovníkem surrealistů, vytváří „fantomatický objekt“.

Vnější svět se mu stává tvarem, jenž může být formován, hmoty se spojují a přerozují. Pod 
jeho malířským štětcem se rodí obrazový novotvar – drúza „kráčivce“. Téma bizarní krá-
čející postavy – přízraku fascinovalo Janouška natolik, že ho následně ztvárnil (v pozmě-
něné podobě a s jiným významem – již jako formulace mýtu války) ještě dvakrát (1938, 
1942). Na posuzovaném obraze, výjimečném i tím, že tvar je budován jemnou štětcovou 
kresbou, má Kráčivec současně roli tkáče – tato myšlenka zaměstnávala Janouška od 
roku 1937 až do konce života. Je to dílo, v němž se precizně reflektuje Janouškova před-
stava tajemného a nelítostného univerza a existenciální zaměření jeho díla. 

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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21.

Tikal Václav (1906–1965)

Iluze iluze
1943
olej, plátno
24 × 43 cm
sign. LD V. Tikal 43

odborná expertiza: PhDr. Karel Srp 

reprodukováno:
 � monografie Václav Tikal – Jiří Vykoukal, 2007, obr. č. 29
 � sborník A zatím co válka, Edice Ra, 1946, str. 55

vystavováno:
 � Galerie Fantových závodů v Praze, 1945
 � Posmrtná výstava Tikala DU města Brna, 1966
 � Mánes, 1967, kat. č. 12
 � výstava Roudnice nad Labem, 1966, kat. č. 4, Státní galerie v Chebu, 1993, kat. str. 22,
 � výstava Imaginativního malířství 1930–1950, Alšova jihočeská galerie, 1964, kat. č. 106
 � výstava Skupiny Ra v Domě U kamenného zvonu, 1988, kat. č. 255

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

„Tento obraz představuje jednu z nejvýznamnějších prací Václava Tikala, pocházející 
z jeho raného období, kdy se začal zabývat surrealismem a začal si utvářet svůj vlastní 
malířský pohled. Monumentální účinek obrazu přes jeho drobný rozměr zajišťuje ubíhají-
cí krajina. Zvlněný obrys pobřeží opisují mraky. Spojením obloukovitého nebe a země je 
do pozadí obrazu vneseno jedinečné prostorové napětí, které je přesně akcentováno 
v popředí, kdy je silně zatížená levá část, s podivným biomorfním tvorem, jenž se hlavou 
opírá o zídku, zatímco do otevřeného, širokého prostoru v pravé části obrazu odlétá 
motýl. Obraz dokládá velké Tikalovo ovlivnění Salvadorem Dalím, jeho paranoicko-kri-
tickou metadou, jak již na to poukazoval v úvodním slově k Tikalově prvé samostatné 



výstavě v roce 1945 Karel Teige. Iluze iluze slouží tudíž za jeden z nejvýraznějších příkladů 
českého surrealismu z druhé světové války, který stojí v popředí současného sběratelské-
ho i badatelského zájmu.

Jde o známé dílo, mnohokráte prověřené na Tikalových samostatných a skupinových 
výstavách, častokráte černobíle reprodukované – poprvé již ve slavném sborníku 
„A zatím co válka”, vydaném v Edici Ra v Brně roku 1946 (s. 55). Iluze iluze představuje 
jakousi esenci Tikalovy tvorby z druhé světové války. Byla mj. zastoupena na prvé výstavě 
Václava Tikala v Galerii Fantových závodů v Praze (29. června – 5. srpna 1945), na putov-
ní posmrtné výstavě Václava Tikala, která proběhla v brněnském Domě umění (květen 
1966) a v pražském Mánesu (leden 1967), v jejímž katalogu byla reprodukována (č. k. 12). 
Dále byl obraz zapůjčen na výstavu Václava Tikala v Roudnici nad Labem (červenec 
– září 1966), v jejímž katalogu byl rovněž reprodukován (č. k. 4). Byl reprodukován i v kata-
logu retrospektivní Tikalovy výstavy, která se konala v průběhu roku 1993 ve Státní galerii 
v Chebu a v dalších regionálních galeriích (s. 22). 

Ze skupinových výstav, na nichž byl obraz zastoupen, lze uvést především dvě: jednak 
proslulou výstavu Imaginativní malířství 1930–1950 (Alšova jihočeská galerie, březen 
– duben 1964), v jejímž katalogu byl reprodukován (č. k. 106), jednak putovní výstavu 
Skupiny Ra, která měla premiéru v Domě u Kamenného zvonu (23. 6. – 11. 9. 1988) a byla 
reprízovaná v řadě galerií (č. k. 255). Barevnou reprodukci tohoto obrazu přinesla Tikalova 
monografie od Jiřího Vykoukala, vydaná v Praze roku 2007 (obr. č. 29).

Iluze iluze je jedinečnou metaforou, která nepřestává hovořit k dnešku.”

PhDr. Karel Srp
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22.

Kupka František (1871–1957)

Kolem bodu
akvarel, papír
11,4 x 10,2 cm
sign. LD Kupka
 
na rubu razítko Kupka a č. 103

pravost díla potvrdil Pierre Brullé

provenience:
 � Hans Wedel, 1973
 � Spencer A. Samuels

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

Dílo Františka Kupky je z nejzajímavějších 
a nejsložitějších zjevů ve vývoji moderního 
umění. Už ve svém časovém a názorovém 
rozpětí, jakoby objímalo dva věky. Jeho 
tvorba vychází z rozporné atmosféry sklon-
ku 19. století, podílela se na dramatické 
proměně výtvarného nazírání let 1910–14, 
v čase mezi dvěma válkami šla svou ces-
tou, zdánlivě stranou stěžejních problémů, 
a teprve po roce 1945, v rozvoji tendencí 
abstraktního umění, se jí dostalo zaslouže-
ného uznání a nečekané aktuálnosti.

Kupkovo dílo patří svými záměry a výsledky 
do souvislostí evropského i světového vývo-
je, na jehož proměnách se malíř aktivně 
podílel.

MIMOŘÁDNÁ OSOBNOST 
MODERNÍHO UMĚNÍ
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23.

Lhoták Kamil (1912–1990)

Závodiště
1942
olej, sololit
36 × 42,5 cm
sign. LD Kamil Lhoták

na rubu štítek: Vystaveno na výstavě 
Umělecké besedy v Alšově síni, 1944,  
kat. č. 4., na rubu na rámu štítek:  
Vystaveno Galerie Moderna, 2012

odhadní cena: 1 800 000 – 2 000 000 Kč
 vyvolávací cena: 1 400 000 Kč
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24.

Černý Karel (1910–1960)

BAR
1939
olej, plátno
55 × 74 cm
signováno a datováno LN K Černý Š 39

reprodukováno: 
 � (monografie) V. Lahoda, Karel Černý 
– Barva a existence, Praha, 2003,  
str. 51 a str. 173, č. kat. 44 

 � Soubor reprodukcí Karel Černý, 
s úvodním textem V. Lahody, Praha, 1983 

 
vystaveno: 

 � Karel Černý, Obrazy, 30. 11. 1980 – 4. 1. 
1981, Dům umění města Brna, č. k. 85

 � Karel Černý, Obrazy, leden – únor 1981, 
Dům umění, Ostrava, č. k. 85

 � Karel Černý, Výběr z díla, březen 1986, 
Galerie hlavního města Prahy, č. k. 13

 � Z národní klasiky, 17. – 27. 6. 2004, 
Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl

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

Posuzovaný obraz je autentickým a repre-
zentativním dílem malíře Karla Černého, 
velkého solitéra české moderní malby. Patří 
do jeho klíčového, slavného cyklu s moti-
vem barů, kavárenského života a zahrad-
ních restaurací. 

Je dílem autora zjitřené citlivosti, kterému 
realita poskytuje podněty pro záchvěvy 
imaginace a vytvoření vlastního, do sebe 
uzavřeného světa. V duchu romantické 
obraznosti převádí civilní, žánrový námět 
do roviny mystéria: předkládá nám jakýsi 
výsek z tajemné hry, jejíž průběh si můžeme 
jen domýšlet.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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25.

Lhoták Kamil (1912–1990)

Krajina se stanem
olej, sololit
17,5 × 32 cm
sign. PD Kamil Lhoták

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

vystaveno:
 � Kamil Lhoták, Výstava obrazů, Alšova síň 
Umělecké besedy, 7. – 28. 3. 1944, č. k. 19

odhadní cena: 250 000 – 350 000 Kč
 vyvolávací cena: 190 000 Kč

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

„Krajina se stanem“, zachycující dočasnou stanici meteorologa na úpatí kopce (prav-
děpodobně pro záznam vzdušných proudů, tzv. „komínů“, při bezmotorovém létání), se 
mi jeví o to významnější, neboť zastupuje tu linii autorovy tvorby, kdy kromě okouzleného 
pohledu nad civilizačními a technickými atributy, přichází k hlubšímu, existencionálnímu 
hledisku. Na jedné straně se tu typicky manifestuje jeho zaujetí krajinou, v níž se spojuje 
příroda (malovaná téměř plenérově, s bravurním, chvějivým podáním vegetace) s civili-
zací (viděnou s precizní akribií). Vytváří „umělou“ krajinu, do které zasahuje člověk. 

MALÍŘ NOVÉ 
POEZIE
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Prostřednictvím tohoto obrazu nás autor uvádí s lehkým mrazením k sobě, jako umělci 
a člověku realistickému, světa znalému a bolest cítícímu. Když hovořil o motivech své 
tvorby, příznačně říkal: „Je to nová poezie, jak ji (…) vědomě a někdy bezděky vytváří 
člověk, žijící v civilizaci dvacátého století. Je v ní dynamika, síla a odvaha a taky někdy 
věci skrytě smutné.“ (K. Lhoták). Jako by se tato jeho slova zrcadlila i v „Krajině se stanem“.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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26.

Trnka Jiří (1912–1969)

Elegán
olej, překližka
29 × 34 cm
sign. PD Trnka

pravost potvrzena: PhDr. Rea  
Michalová, Ph.D.; PhDr. Ivo Helán

odhadní cena: 80 000 – 120 000 Kč
 vyvolávací cena: 45 000 Kč

Během 40. let navrhoval Jiří Trnka scény, 
kostýmy a kulisy pro pražská divadla, 
vytvářel animované filmy a dřevěné lout-
ky včetně kostýmů a veškerých doplňků. 
Věnoval se knižní i časopisecké ilustraci, 
kresbě, volné a knižní grafice, typografii, 
malbě, drobné dřevěné polychromované 
plastice, divadelnímu výtvarnictví nebo 
výstavním instalacím. 

Ve volné malířské a kreslířské tvorbě se 
zaměřil na portrét, pohádkové figury, pro-
středí divadla nebo cirkusu, krajinu nebo 
zátiší, v grafice pak čerpal z literatury. Byl 
to všestranný umělec a zakladatel české-
ho animovaného filmu.
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„Posuzovaný obraz je jedním z velmi zdařilých 
a výtvarně zajímavých zátiší Otakara Kubína – 
Coubine. Patřil k dílům, která Coubine představil 
na rozsáhlé výstavě u příležitosti svých 75. naro-
zenin v Domě umění v Brně. 

Na rozdíl od jiných děl se tu Coubine nepřiklání 
k opakování dřívějších francouzských motivů, 
ale realizuje zátiší s velmi rozmanitou sezónní 
zeleninou a ovocem. Forma a barva podlé-
hají zjednodušení, Kubínovy slovy: „jsou prosté, 
jak jen možno”. Usiluje o co nejčistší ztvárně-
ní, bez jakýchkoli rušivých dekorativních prvků. 
Kompozice je brilantně vyvážená, jak po výtvar-
né stránce, tak z hlediska významového (mlýnek 
– metaforický význam sklizně).

K dojmu stability a nadčasovosti přispívá abstrakt-
ní světlo (symbol absolutna), které vyzařuje z obra-
zu. Jak Kubín sám říkal: „Chci malovat obrazy, 
které zpívají.” Myslel tím obrazy, které září. Barevné 
valéry i citlivé kontrasty jsou podřízeny melodic-
kému souzvuku celku. Jemná štětcová technika, 
delikátnost podání, svědčí o velké jistotě a mistr-
nosti Kubínovy ruky i v tomto pozdějším období.

27.

Kubín Otakar (1883–1969)

Kuchyňské zátiší
olej, plátno
46,5 × 55,5 cm
sign. PD Coubine

na rubu na blindrámu razítko výstavy:  
DU města Brna 1958, kat. č. 33 

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

vystaveno:
 � Otakar Kubín, Výstava k 75. narozeninám,  
28. 9. – 27. 10. 1958, Dům umění města Brna

odhadní cena: 250 000 – 300 000 Kč 
vyvolávací cena: 160 000 Kč
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28.

Jílek Karel (1896–1983)

Žehlířky
1972
olej, plátno
59 × 66 cm
sign. PD K. Jílek 72

na rubu štítek s popisem díla

pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.;  
PhDr. Ivo Helán

reprodukováno:
 � na obálce monografie Karel Jílek od Jiřího Hlušičky

odhadní cena: 65 000 – 80 000 Kč 
vyvolávací cena: 55 000 Kč

Malířské dílo Karla Jílka je podníceno intenzivní cito-
vostí. Emocionální rys jeho umění se projevuje tempe-
ramentní mluvou obrazů i kreseb, jakož i v celkovém 
dramatickém chápání reality. Skutečnost je pro něho 
vždycky dění, probíhající v neustálých konfliktech. 
Vždycky je mu dramatem, v němž se svářejí protiklad-
né síly, aniž dospěly k vyrovnání. Základem jeho umění 
je kontrast.

Jílkova paleta počítá s protiklady teskných zelení a hli-
nitých hnědí, s antinomií červení a modří, ale i se sou-
sedstvím ostrých žlutí a černé barvy, která se do jeho 
obrazů dostává nejen díky výrazné kresebné osnově, 
ale též jako dominantní prvek významotvorný.

Umělcovo vzrušené vidění a dramatické chápání 
světa je ovšem ve vlastním tvůrčím procesu podrobe-
no pořádající vůli intelektu, jenž se nezanedbatelným 
způsobem přičiňuje o to, že původní podnět je důsled-
ně převeden v ústrojenství malířského díla. Vzniká tak 
imaginární plastickoprostorová soustava, zdůrazňující 
obrazové popředí, v němž se zpravidla odehrává 
vlastní děj.

Tvorba Karla Jílka plodně přispívá k polyfonní skladbě 
českého malířství dvacátého století. 
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29.

Kolář Jiří (1914–2002)

Baroko
60. léta 20. stol.
koláž
28 × 57 cm (výřez)
sign. nezjištěna

odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč vyvolávací cena: 95 000 Kč
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POEZIE 
EXPERIMENTU
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30.

Vyleťal Josef (1940–1989)

Podivné zvěstování
1974
olej, plátno, dřevěná deska
100 × 195 cm
sign. PD J. Vyleťal 1974, monogram JV

na rubu popis autorem

pravost potvrzena:  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; PhDr. Ivo Helán

vystaveno:
 � na výstavě Mannheim

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

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

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

Nabízený soubor představuje unikátní kolekci Vyleťalova díla, vzniklou pro Galerii R 
Johanny Ricard v Norimberku, kde měl autor roku 1975 samostatnou výstavu. Její sou-
částí byl ojedinělý cyklus čtrnácti podobizen význačných myslitelů z německy mluví-
cích zemích (např. Mistr Eckhart, Mikuláš Kusánský, Paracelsus, Johann Gottlieb Fichte, 
Adalbert Stifter, Friedrich von Hardenberg – Novalis, Jakob Böhme, Friedrich Hölderlin 
ad.). V těchto imaginárních, velmi sugestivních portrétech se snoubí malířovo zaujetí 
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historií (k obrazům si dělal rozsáhlé poznámky a doprovodil je také komentářem) s bohat-
stvím jeho fantazie, čerpající z „reinkarnačních alchymistických pocitů“. Tento cyklus, 
který před norimberskou výstavou měl „předpremiéru“ v jeho ateliéru Na Karlově, sám 
charakterizoval slovy: „Portrét jako výraz obdivu či hold a portrét jako položená otázka: 
Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme?“

Zaujme také soubor velmi sofistikovaných kreseb, představujících labyrint umělcových 
existenciálně zabarvených představ („Hlava, nepřítel člověka“; „Kosmické vejce“ ad.). 
V groteskních vizích jako by již předznamenal své budoucí obrazové realizace (např. 
„Dobrák od kosti“).

Mezi nejrozměrnější Vyleťalova díla patří monumentální obraz „Podivné zvěstování“, ole-
jomalba na dřevě, technicky dovedená k dokonalosti, s ústřední symbolikou kosmických 
vajec (zárodků celého světa) i pro autora stejně typických svlačcovitých úponků, symbo-
lů růstu a nevyčerpatelné mnohotvárnosti přírody. 

Josef Vyleťal byl malíř, grafik, kreslíř, divadelní a filmový výtvarník, jehož malířské dílo, 
vytvářené staromistrovskými technikami, pochází z rodu magie fantazijního realismu 
a veristického surrealismu.

Svou první samostatnou výstavu uspořádal během roku 1963 v Divadle na zábradlí 
a o dva roky později v Mnichově. V roce 1967 byl představen na výstavě Fantaskní aspek-
ty současného malířství v Jihlavě. Během roku 1969 se zúčastňuje výstavy Surrealismus 
v Evropě v galerii Baukunst v Kolíně nad Rýnem, a v roce 1975 vystavuje na výstavě 
Fantaskní umění a surrealismus uspořádané v Barceloně.

V letech 1964–1979 vytvořil 115 filmových plakátů, z nichž plakát k filmu Panna a netvor 
získal stříbrnou plaketu na festivalu v Chicagu. 
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31.

Bauch Jan (1898–1995)

Artisté – Levitující postavy
1975
olej, plátno
73,5 × 100,5 cm
sign. LN Jan Bauch 1975

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

„Ještě víc než živelnost a dynamika mě na 
cirkusu zajímalo vždycky to, co se skoro 
vymyká fyzikálním zákonům… pohyby paží 
jakoby vykloubené z ramen, rovnováhy 
s nepochopitelně vychýleným těžištěm, 
propletené údy jakoby nepodléhající záko-
nům zemské tíže…” 

Výrazněji než u Krasojezdkyň vybavujeme 
si tato slova před obrazy Artistů – tvaro-
vé vypětí figurální skladby, vznášející se 
těla, není tu vždy patrna dramatická akce. 
Často jde o podoby jednotlivých postav 
nebo skupin, které by mohly vzbudit dojem 
statického klidu, kdyby jejich tvarový 
a barevný výraz i citový přízvuk neprozra-
zovaly tak účinně psychické napětí a zta-
jenou kinetickou energii. Bauch maluje svůj 
vlastní nezaměnitelný cirkus.
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32.

Souček Karel (1915–1982)

Postavy v pasáži (Devanture)
1975
olej, plátno
106 × 130 cm
sign. PD K. Souček 75., na rubu K. Souček

na rubu štítek NG Praha s popisem

pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.;  
PhDr. Ivo Helán

odhadní cena: 130 000 – 180 000 Kč 
vyvolávací cena: 95 000 Kč

Karel Souček byl bytostným kladenským malí-
řem. Ve svých obrazech zobrazoval svědectví 
každodenního života. Potřeba souvislosti jednot-
livých obrazů vedla ke vzniku obrazových cyklů 
soustředěných na jednotlivé tématické okruhy 
ulic, kaváren, čekáren nebo pasáží. Jeho dílo 
se vyvíjelo od reálnějšího impresionismu až 
k senzuální a spontánní expresi. Vytvořil díla, ve 
kterých se zcela přirozeným způsobem prosazo-
vala barva. 

MALÍŘ SPONTÁNNÍ 
EXPRESE
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33.

Balcar Jiří (1929–1968)

JANA T
1968
akryl, plátno
69,5 × 50,5 cm
sign. na rubu Jiří Balcar 1968

na rubu název autorem

odhadní cena: 230 000 – 280 000 Kč vyvolávací cena: 125 000 Kč

Jiří Balcar byl skutečně nevšední osobností naší výtvarné scény, vynikal velmi osobitým 
přístupem ke své tvorbě a neustálým hledáním opravdovosti projevu se vyhnul 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 největ-
ší 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 
často 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 barevného kontrastu sálá o to více 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. 
Nabízený obraz JANA T je příkladnou ukázkou malířovy tvorby z konce šedesátých let, 
patří mezi důležité obrazy jeho celoživotního díla a proto byl často publikován i vystavo-
ván. Celostránkově je zobrazen v první monografii z roku 1988, kam byl vybrán s pouhými 
patnácti(!) nejreprezentativnějšími Balcarovými malbami, což dokladuje jeho závažnost 
v kontextu umělcovy tvorby a samozřejmě má své čestné místo i v nové monografii z roku 
2013. Jedná se o jedno z nejzásadnějších děl autora a nezpochybnitelné obohacení i té 
nejkvalitnější sbírky našeho výtvarného umění. 
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34.

Nemes Endre (1909–1985)

Bezejmenná vegetace
1959
olej, plátno
160 × 130 cm
sign. LD Endre Nemes 59

na rubu štítky: Nordiska Konstförbundet, Stockholm, NKF – Helsinki, kat. č. 391,  
razítko: vystaveno Galerie Moderna, 2013 a štítky s popisy díla. 

repodukováno:
 � Katalog Endre Nemes, Stockholm, 3 october 2012, str. 151, obr. 237

odhadní cena: 450 000 – 500 000 Kč vyvolávací cena: 290 000 Kč

PŘEDSTAVITEL 
EXPRESIVNÍ 
ABSTRAKCE

Malíř, který se narodil v Maďarsku, studoval v Budapešti, žil a pracoval v Praze, v roce 1938 
emigroval před nacismem do Finska a od roku 1940 se natrvalo usadil ve Stockholmu ve 
Švédsku. Byl členem Umělecké besedy, Pražské secese, Generace 1909, surrealistické 
skupiny Minotaure, sdružení Umělci v exilu ve Švédsku aj. Jeho dílo se vyvíjelo v několika 
uzavřených tvůrčích časových úsecích, jejichž základním motivem byla a zůstala imagi-
nativní složka jeho myšlení, od arcimboldovského, manýristického a barevně féerického 
období, přes abstraktní skladby až k bohatě rozrůzněným kolážovým skladbám.
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35.

Šíma Josef (1891–1971)

Krajina
1962
olej, plátno
38,3 × 61 cm
sign. PD J. Šíma 62, na rubu J. Šíma 1962

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

odhadní cena: 1 400 000 – 1 800 000 Kč
 vyvolávací cena: 950 000 Kč

Posuzovaný obraz je reprezentativní a kva-
litní ukázkou Šímovy krajinomalby z pozdní 
etapy jeho díla, kdy dospívá k jedineč-
né syntéze, vyznačující se nejen typickou 
malířskou suverenitou a výrazovou lehkos-
tí, ale především neobyčejnou duchovní 
hloubkou. 

V obraze „Krajina (Země)“ se odpoutává 
od konkrétních zážitků – ztvárňuje mentální 
krajinu vnitřního zření, krajinu duše, v níž 
nám předkládá souhrn hluboké kontem-
place přírody a světa, svou novou vizi jed-
noty univerza, k níž směřoval po celý život. 

Výtvarný výraz je minuciózně kultivovaný 
a vyvážený. Za použití vybraných, téměř 
minimalistických prostředků (lazurní vrstvy 
monochromně laděných, jemných odstí-
nů okrové barvy, delikátní kresba tužkou) 
zachycuje Šíma světlem prostoupenou kra-
jinu, v níž jsou hmoty a jednotlivé plány 
(představující ideogram země) děleny 
křehkými linkami nepravidelného geomet-
rického obrazce. Světlo se rovnoměrně roz-
lévá po celé ploše obrazu – jako fluidum, 
vnitřní energie skrytá v hmotě, vítězící nad 
tmou a dávající naději.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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36.

Tomalík Antonín (1939–1968)

Bez názvu
1960
olej, textil, kov, dřevo
48 × 22 cm
sign. nezjištěna

na rubu štítek s popisem

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

V 60. letech měl na Tomalíka, a formující 
se okruh nejmladší generace výtvarných 
umělců, zásadní vliv Vladimír Boudník, 
Mikuláš Medek, Josef Istler a svou kosmo-
politní informovaností Jan Kotík. Z mladších 
Jan Koblasa, který se stal vůdčím iniciáto-
rem úzké skupiny svých generačních vrs-
tevníků, která byla součástí proudu pová-
lečné nefigurativní tvorby – tzv. informelu. 
Každý z nich ovšem řešil otázky tvorby sám 
za sebe, stržen vůlí k modernosti a zájmem 
o vše, co přinášelo podněty z děl auten-
ticky „jiných”, vymykajících se vžitým kon-
vencím, ke všemu, co zprostředkovávalo 
myšlenkový dotyk se západním světem, 
jemuž se naše země uzavřela.
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37.

Málek Antonín (1937)

To co je uvnitř IV
1964
olej, sádra
28 × 18 cm
sign. na rubu Málek 1964 – jaro – zima

na rubu název autorem a štítek výstavy: Český informel, Staroměstská radnice, 1991

odhadní cena: 100 000 – 130 000 Kč vyvolávací cena: 80 000 Kč

ESTETIKA 
NEFIGURATIVNÍHO 
UMĚNÍ

V roce 1960 se Antonín Málek spoluúčast-
ní dvou historických Konfrontací, které se 
konaly v neoficiálních ateliérech Jiřího 
Valenty a Aleše Veselého. Tyto impulzy 
vedly k vytvoření „české školy strukturální 
abstrakce”, v níž se Málek velmi osobitě 
uplatnil.

Jeho přínos spočívá zhruba ve dvou smě-
rech hledání. Oceníme až mysticky aske-
tickou nicotnost popelavých, lávovitě drs-
ných struktur, vyjadřujících ještě poválečný 
nihilismus duchovní úvahy na téma "prach 
jsi a v prach se obrátíš", na druhé straně 
nás zaujmou výtvarné promluvy o lidských 
zkušenostech, pomocí doličných předmět-
ných ingrediencí symbolicky včleněných 
do kosmizujících tvarů až sakrálně působí-
cích materiálových ikon.
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38.

Koblasa Jan (1932)

Apokalypsa
1964
kombinovaná technika, tempera, tiskařská barva, karton, plátno
100 × 70 cm
sign. monogram K 864

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

Český sochař, malíř, grafik, scénograf, 
básník, hudebník. Od roku 1968 působí 
v zahraničí, současné době v Hamburku. 
Patří k pilířům českého neoficiálního umění 
60. let a výrazným představitelům praž-
ských neveřejných Konfrontací.

V Koblasově díle je od počátku hlubo-
ce ukotveno téma dávné historie lidského 
rodu, mýtů a biblických příběhů, v jejichž 
rámci se obrací k člověku a jeho údělu 
na Zemi. Jeho tvorbou prostupuje téma 
oběti, pasti, mýtu Země, mytických postav 
a andělů. Typické je využívání elementár-
ně zjednodušeného figurálního tvarosloví 
a čistě abstraktní formy, které má svůj záro-
dek již ve strukturálních malbách první polo-
viny 60. let, a které se svébytně prosadilo 
i v cyklu prací na téma Apokalypsa. Vedle 
perokreseb a leptů volně vázaných k biblic-
kému textu je výrazný zejména soubor roz-
měrných expresivních maleb plných plodi-
vých apokalyptických vizí vytvořený v roce 
1964. V nich Koblasa dospěl k intenzivnímu 
dialogu kumulovaných gestických zásahů 
(záznamů dějovosti) a prázdných volných 
polí (jakýchsi významových pomlk), čer-
ných kresebně-malířských shluků a ojedi-
nělých stop červenou barvou (figurálně 
znakových i čistě abstraktních), kterými do 
obrazu vstupuje napětí, vize pádu a strach 
ze zániku. Apokalypsa patřila k posledním 
tématům, jimiž se Jan Koblasa intenzivně 
zabýval před emigrací a stala se symbolem 
jeho odchodu i blížící se katastrofické situa-
ce v Československu.

PROGRAM 
APOKALYPTICKÉ VIZE
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39.

Istler Josef (1919–2000)

Postava
1952
olej, malířská lepenka
65 × 50 cm
sign. PD Istler 52

na rubu štítek ČFVU s popisem a razítkem, štítek s ev. č. J 1597

odborná expertiza: Prof. PhDr. František Dvořák 

odhadní cena: 150 000 – 200 000 Kč vyvolávací cena: 120 000 Kč

„Potvrzuji originální vlastnoruční dílo malíře Josefa Istlera, významného představitele čes-
kého umění generace začínající ve 40. letech a člena Skupiny RA. 

Josef Istler se zapsal i do historie evropského surrealismu druhé generace, jak o tom 
hovoří například monografie o evropském surrealismu Enrica Crispoldiho (Milán 1969 
a Mnichov 1974) nebo kniha Kunst unserer Zeit (Ed. Dumont, Köln 1966) a také dílo 
Herberta Reada „A Concise History of Modern Painting”, ed. Thames & Hudson, London 
1964.

Pojednávaný obraz se řadí k jeho pracem jednoznačně surrealistické orientace a lze jej 
uvést do souvislosti s pracemi, které reprodukuje zmíněná kniha Enrica Crispoldiho na str. 
49 obrazové části.

Obraz tedy představuje hodnotu i z hlediska galerijních kritérií.”

Prof. PhDr. František Dvořák

SURREALISTICKÉ 
ORIENTACE
DRUHÉ GENERACE
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40.

Malich Karel (1924)

Strom
1975
vázací drát, nýty, závit, hliníkové trubky 
a olej na masonitu
71,1 × 85 × 27,9 cm

na rubu popis díla autorem

provenience:
 � získáno ze sbírky Marian Goodman, 
New York

odhadní cena: 1 500 000 – 2 000 000 Kč
 vyvolávací cena: 950 000 Kč

Nevšední míra citlivosti a její velmi indi-
viduální projekce do díla, velmi osobitý 
přístup k uměleckému vyjádření a uni-
kátnost tvorby zařadila Karla Malicha 
na nejpřednější místa v našem pováleč-
ném umění. Umělec je jedním z mála 
našich výtvarníků, jehož dílu se okamžitě 
dostalo i plného mezinárodního uznání 
a jeho tvorba byla úspěšně vystavová-
na po Evropě již v šedesátých létech. 
Právě v této době už začala být zřejmá 
Malichova umělecká jedinečnost i nebý-
valá radikálnost projevu. Umělec začíná 
experimentovat s reliéfy z průmyslových 
polotovarů, často přetírá svá díla do jed-
nobarevných monochromů a objevuje 
svůj pro další cestu velmi důležitý materiál, 
kterým je drát. Loňská retrospektivní výsta-
va Karla Malicha v Jízdárně Pražského 
hradu se setkala s obrovským úspěchem, 
jasně ukázala sílu tvorby i jednotu celého 
díla a potvrdila již dlouho známý fakt, že 
se žádná významná sbírka bez zastoupe-
ní tohoto výtvarníka zkrátka neobejde.
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41.

Dlouhý Bedřich (1932)

Arana
1977
olej, plátno
77 × 125 cm
sign. PD B. Dlouhý 1977 Arana

na rubu na blindrámu popis autorem

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

Bedřicha Dlouhého proslavila díla od 
nového realismu, který byl pro Dlouhého 
typický v 50. letech, přes „estetiku divnosti” 
spojenou se skupinou Šmidrů reagující na 
válečný otřes, až po světelné kresby. Ve 
svých objektech se snaží zobrazit drsnou 
skutečnost, jeho asambláže jsou ozvukem 
trendů, které utvářela poválečná avant-
garda zejména ve Francii, jmenovitě napří-
klad Arman nebo César. Dlouhý je ale 
zároveň velký malíř, a právě setkání s jeho 
„mistrovskou malbou”, v níž ironickým způ-
sobem zpracovává ozvuky dávných tra-
dic, v kontrastu s novou skutečností, dává 
vzniknout roztodivným spojením.

MISTR IRONIE 
A ESTETIKY DIVNOSTI
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42.

Janoušek Vladimír (1922–1986)

Reliéf s kyvadlem
1972
laťovka, vrstvený hliníkový plech, železná tyčovina
138 × 120 cm
sign. nezjištěna

odhadní cena: 650 000 – 800 000 Kč vyvolávací cena: 550 000 Kč

OSAMĚLOST VÝTVARNÉ 
TVOŘIVOSTI

Nejlepší líhní díla je samota, ale samo-
ta nedobrovolná, měnící se v osamělost, 
může dílo a tvořivost zničit. O to cennější 
však bývá vítězství, a právě způsob, jímž 
se umělec dovede vyrovnat s nepříznivou 
situací, je měřítkem jeho tvůrčí schopnosti. 
Janoušek v této zkoušce obstál, zvítězil tím, 
že dokázal „ustoupit” až k sobě.

V letech samoty Janoušek nabídl divá-
kovi víc než kdy jindy. Od kyvadel došel 
k měnitelným konstrukcím, které nás vybí-
zejí k novým a novým variacím na daný 
motiv, jimiž bychom sami dořekli, co umě-
lec jenom napověděl. Ještě žádný český 
sochař nekladl při své práci tak velký důraz 
na činnou účast diváka jako tenhle osa-
mělý inženýr výtvarné tvořivosti.
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43.

Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
1974
akryl na dřevotřísce, provaz
116 × 95,5 cm
sign. nezjištěna

reprodukováno:
 � Jan Kotík, přebal monografie, str. 382, č. 1343, NG Praha, 2011

vystaveno:
 � Jan Kotík, Arbeiten, 1970–1978, Berlín, Německo
 � Jan Kotík, Dům umění, Brno, 1991

odhadní cena: 250 000 – 350 000 Kč vyvolávací cena: 180 000 Kč

TRANSFORMACE PRINCIPŮ KINETISMU 
A KONCEPTUÁLNÍCH POSTUPŮ
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44.

Kratina Radoslav (1928–1999)

Variabil z kosodelníkových elementů
konec 80. let 20. stol.
kovová plastika, dural, aluminium
v. 43 cm
sign. nezjištěna

odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč 
vyvolávací cena: 180 000 Kč
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45.

Kubíček Jánuš (1921–1993)

Parafráze (Stoh podezřelých radostí)
1981–1982
žloutková tempera, olej, plátno
110 × 130 cm
sign. na rubu J. K.

na rubu na blindrámu popis autorem 
a varianta názvu: Parafráze (Hieronimus Bosch 
– Fůra sena), razítko soupisu: DJK 1991 s č. 1402

svébytná autorova pocta malíři Hieronymu 
Boschovi, jedna z jeho abstraktních parafrází 
děl mistrů minulosti (H. Bosch, N. Poussin, 
P. Gauguin, P. Klee)

obraz je součástí soupisu Dílo Jánuše Kubíčka 
pod číslem DJK 1402

provenience:
 � významná brněnská sbírka

vystavováno:
 � Dům umění města Brna (14. 1.–9. 2. 1992)
 � Severomoravská galerie výtvarného umění 
v Ostravě (20. 2.–22. 3. 1992)

 � Museum Bochum, SRN (9. 5.–28. 6. 1992)
 � Státní galerie výtvarného umění v Chebu  
(12. 11. 1992–3. 1. 1993)

 � Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě  
(21. 1.–28. 2. 1993)

 � Credit Lyonnais Bank, a. s., Praha  
(15. 10. 1997–5. 6. 1998)

 � Městské muzeum a galerie ve Svitavách  
(18. 6.–23. 8. 1998)

 � Galerie Kodl, Praha (6. 3.–20. 4. 2001)

odhadní cena: 600 000 – 800 000 Kč 
vyvolávací cena: 450 000 Kč
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Fůra sena nebo Vůz sena (se senem) z let 1500–1502 (Museo del Prado, Madrid) je první 
z velkých triptychů namalovaných nizozemským mistrem Hieronymem Boschem (asi 
1450–1516). Toto dílo otvírá nejcharakterističtější období jeho tvorby. Tématem triptychu 
se stala nicota života – fůra sena v pojetí středověkého vlámského přísloví „Svět je kopec 
sena, každý si z něj bere, co chce.“ Scény na střední desce jsou podívanou na lidstvo, 
které se ve své věčné nenasytnosti žene za hmotnými statky, symbolizovanými obrovskou 
fůrou sena, na niž se vrhají lidé všech vrstev a přitom se strkají, ba dokonce i zabíjejí, jen 
aby urvali co nejvíce z nákladu.

…Čeho jsem si já ohromně vážil a co je dnes vzácné, čím dál vzácnější, bylo to, že pro 
Jánuše nebylo moderní umění přesně oddělené od umění starého. Pro něho bylo nové 
jen nejzazší výběžek starého. A v tom minulém se vyznal jako skutečný historik umění, 
protože i tam všechno, o čem mluvil, poznal z autopsie a navíc to měl prožité umělecky 
a tvořivě…

Jaromír Zemina, Topičův salon (12. března 2013); In: Kdo byl Jánuš Kubíček?, FOTEP 2013



111

Omyl u Bosche může nastat předpokladem, že jeho svět je volný fantastický svět, jakási 
groteska pro grotesku, záliba v absurdnosti atd.

Ale on je daleko celistvější, víc spojen s ostatním životem a myšlením: něco jsou přísloví, 
doslovnosti (typu: padl mu do oka), mnoho rčení, šifer a obratů nám neznámých, kdysi 
běžných – přesná uvědomění pocitů a jejich analýza, snad spontánní, ale dokonalá.

Musíme si uvědomit, že jeho technika a pomalost práce vylučovala jakoukoliv improviza-
ci – jak motivu, tak i pocitu. Tedy naše představa o jakési chvatné, rozevláté hře fantazie, 
prudce zachycované, která se nějak vnucuje našim pozdějším zkušenostem, zde neplatí. 
Je jistá u rychlomalíře Goyi, ale jeho fantazie je víc podvědomá (oproti varírující), čemuž 
ovšem obratná a rychlá ruka stačila. Bosch musel být racionální i v technologii, i ve sta-
novení motivu.

Jánuš Kubíček, 60. léta

Zahrada rozkoše od Jeronýma Bosche:
Milenci s perleťovou myslí, milenky s perlou u zadnice, s ústy líbanými pavouky. Ponořeni 
do průzračného zvonu plného nesmírně slastné tekutiny, povstavší v nepojmenovatel-
ném ústrojí zosobněné rozkoše, chvějící se pod pohledy černého milovníka, držícího 
oběma rukama svého ledňáčka, ojíněný rozkrok, nesmírné bodlákové lůžko, ňadro trnou-
cí při doteku nevídané stonožky s ostnitými packami ohavností, slastí a zvracení černých 
havranů, otevřená ústa přijímají tuto hmotu, znesmírněnou potem a láskou, útroby plné 
výkalů milujících se plovou na černé, všeobklopující vodě, s perlami, bublinami ozonu, 
řetězci výtrysků láskou vznícených, vlasy se ježí hrůzou při pohledu na ohromnou květinu, 
atlasové lůno tykve, uzavírající nesmírnosti, vyšetřované delegací ohromných hejlů za 
asistence porodních bab vyzbrojených železnými rukavicemi, z flagelantských kroužků 
na potápějících se chomáčích zelené trávy se ozývá neustálý zpěv, noty jsou současně 
psány bruslaři na panenských blanách, okřídlené ruce poletují kolem nehnutě modrých 
obličejů, melodie chrlená všemi otvory těl ohmatává na odiv vystavené dívenky ze všech 
stran a zavrtává se pod kůži na jejich prsech, na jejich hýždích, hmotné i nehmotné bez 
tíže v husté rozkoši může zaujmout jakoukoliv polohu a nalézti odpovídající zvrácenosti 
opojné hostiny s poháry naplněnými slinami milenek, kakáním drahoušků.

Soumrak vody, skleníky smyslů, křišťálová tabule lásky – Hieronymus Bosch.

Jánuš Kubíček, 1948; In: Dramatický meziprostor, Petrov 1995 a FOTEP 2004 a 2008
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46.

Matal Bohumír (1922–1988)

Koráby ticha
1968
olej, sololit
55 × 70 cm
sign. LD Matal 68

na rubu popis autorem

pravost potvrzena:  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; PhDr. Ivo Helán

odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč
 vyvolávací cena: 70 000 Kč

SOLITÉR ČESKÉ 
MODERNÍ MALBY

Po několikaleté přetržce, kdy malíře pohl-
covaly monumentální úkoly, vstupuje 
Bohumír Matal koncem šedesátých let do 
etapy, která s přirozenými výkyvy u něho 
přetrvala. Dal vale městu a osídlil neda-
leko Tišnova mlýn, jenž se mu stal i mode-
lem obrazů (jako vlídný „velestroj”), ale 
hlavně umožnil v relativní samotě soustře-
děnější práci. Postupně tu vznikají cykly 
Přítomnost člověka, Ptačí herci, Pomníky, 
Vraky a Koráby ticha, a Zúžený prostor.
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47.

Sion Zbyšek (1937)

Pád
1968
olej, sololit
89 × 62 cm
sign. LD Z. Sion 68

provenience:
 � z majetku první manželky PhDr. Fr. Šmejkala, CSc.

odhadní cena: 320 000 – 380 000 Kč vyvolávací cena: 290 000 Kč

PROPAGÁTOR 
NOVÉ FIGURACE

V 60. letech patřil k autorské skupině spja-
té s neoficiálními Konfrontacemi a hnutím 
radikálního informelu. V jeho díle tohoto 
období se prolínají existenciální pocity, 
biblická podobenství s událostmi součas-
ného světa. V následujícím desetiletí, kdy 
byl zaujat novou figurací, zobrazoval mezní 
existenciální situace, absurditu každoden-
ního života a snažil se o postižení smyslu exi-
stence člověka vzdorujícího totalitní moci.
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48.

Válová Jitka (1922–2011)

V zajetí sebe sama
1991
olej, plátno
200 × 135 cm
sign. PD J. Válová 91

na rubu název

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

Její tvorba byla úzce spojena s tvorbou její sestry – dvojčete Květy Válové. Studovaly 
společně VŠUP v Praze u prof. Emila Filly. Žily spolu v Kladně. Jitka Válová tvořila a vysta-
vovala až do své smrti, převážnou část výstav měla se skupinou Trasa. Svůj výrazný talent 
uplatňovala ve figurální tvorbě. Její útlé a protáhlé postavy byly zachyceny v pohybu, 
vypovídají o vztazích, osudech, náladách, často v extrémních situacích.

„Zajímal mě zápas s hmotou, pohyb, to bylo moje téma.”

Retrospektivní výstava Jitky a Květy Válové, NG Praha, Veletržní palác 31. 3. – 18. 6. 2000.
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49.

Válová Květa (1922–1998)

Balvany
1988
olej, plátno
145 × 175 cm
sign. PD K. Válová 88

vystaveno:
 � retrospektivní výstava Jitky a Květy Válové, 
NG Praha, Veletržní palác 31. 3. – 18. 6. 2000

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

Od roku 1957 byla spolu se sestrou Jitkou členkou 
skupiny Trasa. Její tvorba se nesla po celou dobu 
ve znamení figury člověka, kterého chápala jako 
„kus zvrásněné lávy, v jejímž tvaru je napětí, žár, 
eruptivnost živlů, utajených v hlubinách neklidné 
země“. V 60. letech se věnovala také strukturální 
malbě, ale záhy do těchto děl včlenila jednotli-
vé postavy i celé zástupy. Svým dílem je řazena 
k výtvarnému proudu nové figurace.
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50.

Slavík Otakar (1931–2010)

Sedící žena
1983
olej, plátno
145 × 125 cm
sign. na rubu Otakar Slavík 83

provenience:
 � soukromá sbírka Německo

odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč vyvolávací cena: 100 000 Kč

DEFINICE BAREVNÉ 
EXALTACE

Lidská postava se stává svébytným tvarem, se svrchovanou svobodou ovládá silové 
pole obrazu energií z pulzujícího jádra stvoření, vzdoruje svou konkrétní individualitou 
kleci objektivní reality. Figura se propojuje s prostorem, prostupuje exaltovanou mode-
lací barevné hmoty, soustředěné do přesných významných signálů dramatu – zápasu, 
v němž se definuje obraz jako místo na míru živého člověka. To o něm autor podává 
zprávu, o jeho činech, které určují běh lidských věcí a dávají podobu našemu světu.
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51.

Šimotová Adriena (1926)

Z cyklu Ruce V.
2010
pastel, pigment, karton
101 × 96 cm
sign. UD Adriena Šimotová 2010

odhadní cena: 300 000 – 350 000 Kč vyvolávací cena: 270 000 Kč

Doc., PhDr. Jiří Šetlík, CSc s nabízeným obrazem.

Užití barevných pigmentů, přímo nanášených prsty nebo přes šablony, které si umělkyně 
sama zhotovila, logicky koresponduje s novým aspektem finálních realizací, jíž je čisté 
schéma lidské postavy nebo jejích částí.

Pro Šimotovou je důležité tázání po tom, co skutečně je „tady a teď”, a jestliže to dřív zpří-
tomňovala způsoby, které byly spjaty s bezprostředností vztahu vzniku díla a „modelu”, 
snažila se vytrhnout určitý moment z kontinua plynutí času a učinit jej svým dílem, pak tím, 
že se již neváže na tuto svou jistotu, na zakotvení v absolutním sepětí s procesem vzniku, 
může se svobodně rozhodnout intervenovat do určitého prostředí nebo situace. Tam 
vznikne dílo, determinované jejími šablonami a pigmenty, které skrze otvory v šabloně 
někdy prosypává, jindy subtilně nechává proniknout. Její dotek je samozřejmě přítomen.

MODERNÍ FORMA 
GENDEROVÉ IDENTITY
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52.

Merta Jan (1952)

Klobouk malíře
1992/1993
akryl, uhel, plátno
175 × 175 cm
sign. na rubu Jan Merta 1992–93

na rubu název autorem

odhadní cena: 300 000 – 400 000 Kč vyvolávací cena: 250 000 Kč

FILOZOF SYMBOLICKÉ 
ABSTRAKCE A BAREVNOSTI

Dílo Jana Merty charakterizuje snaha po stavebné jednoduchosti a čistotě, abstraho-
vané, symbolické barevnosti, úsilí o strukturální prohloubení plochy, které vytváří křehká 
tužková podkresba, podporující magickou světelnost kompozicí. Jeho práce jsou často 
dvoubarevné, tvořené dvěma prvky – pozadím a geometrickým znakem, symbolem 
předmětu. Vjemy z přírody, představy a úvahy vedou k pojetí obrazu jako filozofického 
celku, odrážejícího jednotu bytí a myšlení.
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53.

Dobeš Milan (1929)

Opticko-kinetický reliéf
1982
objekt, kov, sklo, plast, dřevo
41 × 41 × 7,5 cm
sign. PD M. Dobeš, na rubu M. Dobeš 1982

odhadní cena: 200 000 – 240 000 Kč vyvolávací cena: 150 000 Kč

Milan Dobeš se od šedesátých let zabývá vyjádřením pohybu pomocí rafinovaných 
asambláží ze zrcadlových konkáv, světelných zdrojů a někdy i motorem poháněných 
pohyblivých konstrukcí. Umělcova strmá kariéra odstartovala v roce 1966 nečekanou 
výstavou jeho avantgardních kinetických objektů v Praze, kde narychlo nahradil sovětské 
umělce, jimž Moskva vystavování v tehdy polosvobodném Československu na poslední 
chvíli zakázala. Na exponovaném místě galerie, Václavském náměstí, ho náhodou obje-
vili dva zahraniční teoretici a díky jim se záhy již pravidelně zúčastňuje důležitých prezen-
tací světového kinetického umění, kde se jeho jméno vyjímá mezi Yaacovem Agamem, 
Jesú Rafaelem Sotem, Julio Le Parcem a dalšími. 

Následné represe moderního umění a jejich reprezentantů, kterými se u nás nechvalně 
proslavila sedmdesátá léta, eliminovaly sice Dobešovu výstavní činnost i jeho doposud 
časté cesty do zahraničí, ale vůbec nezměnily jeho umělecké přesvědčení a pevně 
určený směr jeho tvorby, jenž si nadále nekompromisně drží. Milan Dobeš se bez nadsáz-
ky nechá označit za světového umělce a jednoznačně nejvýznamnějšího reprezentanta 
kinetického umění druhé poloviny dvacátého století tehdejšího Československa.

Kineticko-optické reliéfy tohoto autora jsou sběrateli velmi žádané a na trhu se objevují 
jen zřídka, což platí zejména o dílech vzniklých v době totality.

REPREZENTANT 
KINETICKO-OPTICKÉHO 
UMĚNÍ
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54.

Kolíbal Stanislav (1925)

Co bylo dříve hranou
1968
leštěný bronz na vrstveném dřevěném základu
výška 100,33 cm

provenience:
 � ze sbírky Thomas M. Messer, bývalého ředitele Guggenheim musea

vystaveno:
 � Soprintendenza Alla Gallerie Roma II Arte Contemporanea, Galleria Nazionale
 � D Árte Moderna, Arte Contemporanea in Ceecoslovacchia, 17. 5. – 15. 6. 1969
 � Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Monocromos: de Malevich 
Al Presente, 15. 6. – 6. 9. 2004, č. k. 102

 
reprodukováno:

 � Stanislav Kolíbal – Kresby, sochy, komentáře, obálka a na str. 88, č. 128, Arbor Vitae, 2003

odhadní cena: 450 000 – 550 000 Kč vyvolávací cena: 290 000 Kč

Tvorba Stanislava Kolíbala představuje 
jeden z klíčových jevů českého sochařství, 
který navíc nezůstal uzavřen v domácím 
prostředí, ale již od poloviny 60. let je inter-
grován do mezinárodní scény. 

Základem Kolíbalovy citlivosti je vědomí 
komplementarity protichůdných hodnot, 
jako je stabilita a labilita, řád a chaos, trvá-
ní a pomíjení, vznik a zánik. Trojrozměrné 
vyjádření má formu sochy, od počátku 70. 
let rozšířenou o pojem instalace. Potenciál 
trojrozměrnosti má v Kolíbalově díle taktéž 
kresebná čára či linie, která vymezuje plo-
chu, stejně jako plastická forma definuje 
prostor.

STĚŽEJNÍ 
DÍLO 

AUTORA
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55.

Pérez – Flores Darío (1936)

Prochromatique 1075
2012
akryl, plátno, dřevěná konstrukce, kov
70 × 100 × 8 cm
sign. na rubu Pérez Flores

na rubu popis díla autorem

odhadní cena: 230 000 – 280 000 Kč vyvolávací cena: 180 000 Kč

Darío Pérez-Flores patří do velmi silné sku-
piny výtvarníků, kteří v šedesátých a začát-
kem sedmdesátých let odešli z Latinské 
Ameriky a zvolili si Paříž jako nový domov 
i inspirativní působiště pro svou tvorbu. 
V oblasti kinetického umění se nechá 

téměř mluvit o absolutní nadvládě talen-
tovaných přistěhovalců a současné pozi-
ce výtvarníků, jakými jsou například Julio 
LeParc, Jesús Raphael Soto, či Carlos Cruz 
Diez jsou toho důkazem. Rafinovaná tvro-
ba Péreze-Florese se dá zařadit do určité 
míry k opartu i když autor s optickým kla-
mem nepracuje jako s primárním cílem, 
ale systém kovové konstrukce před malbou 
má za úkol přinášet do díla určitou trojroz-
měrnost spíš z důvodu dalšího obohacení 
precizní malby. 

Tento autor se v Paříži na konci sedmde-
sátých let téměř automaticky stal neod-
myslitelnou součástí tamních skupinových 
výstav věnovaných konstruktivismu a velmi 
brzy ho do své stáje přibrala věhlasná 
a náročná galerie Denise René, se kte-
rou od těch dob neustále spolupracuje. 
Kromě ní je zastupován ještě dalšími čtyřmi 
nejdůležitějšími galeriemi, které se v Paříži 
konstruktivismem zabývají a samozřejmě 
s úspěchem svá díla vystavuje a prodává 
i jinde ve světě. S ohledem na jasnou kon-
tinuitu a vysokou kvalitu Pérez-Florezova 
díla i s přihlédnutím k faktu, že pravidelně 
vystavuje s těmi nejetablovanějšími autory 
je zasvěcenými sběrateli považován za 
nejen stabilní, ale hlavně i za perspektivní 
investici.
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56.

Sýkora Zdeněk (1920–2011)

Linie 212
2002
akryl, plátno
110 × 110 cm
sign. na rubu Sýkora 2002

na rubu na blindrámu popis autorem

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

Zdeněk Sýkora je malíř, jehož projev je natolik nezaměnitelný, že k němu v Čechách 
nenajdeme paralelu. Sýkora se vymyká. Možná i proto se dostalo jeho dílu v zahraničí 
mnohem většího uznání než doma. Je klíčovou osobností konstruktivního umění a prů-
kopníkem computerového umění v mezinárodním měřítku.
 
„Na strukturách mě začala štvát ta jejich pravidelnost… a začal jsem zkoušet linie. 
Otázkou ale bylo, co vlastně s nimi udělat. Tehdy mě napadlo, že by se mohly pohybo-
vat a že by ten pohyb mohl být náhodný. Vznikaly obrazy, v kterých já sám cítím volnost, 
svobodu, kosmos, vesmír. U linií už počítač nic nehledá, pouze mi dělá řady náhodných 
čísel, které já sázím do svého systému. Takže teprve u linií nastoupila náhoda, u struktur 
se s náhodností vůbec nepracovalo – a to zvlášť zdůrazňuji, protože se pořád dokola od 
nějakého „uměnovědce” opisuje, jak byla náhoda důležitá i u struktur!

Barvy jsou očíslované a konkrétní barva pro určitou linii je vybrána na základě náhod-
ných čísel – někdy je to jedna barva, jindy kombinace dvou až šesti barev, někdy taky 
kombinace černé a nějaké náhodně vybrané barvy ze škály. Takže všechno je jedna 
velká zakonzervovaná náhoda, soustava náhod. Člověk jenom stanoví možnosti. A co se 
děje potom, tím se nechám unášet, to respektuju.”

Zdeněk Sýkora – Rozhovory, str. 241, vydala gallery 2009

NEJVÝZNAČNĚJŠÍ 
ČESKÝ VÝTVARNÝ 

UMĚLEC KONCE 
20. STOLETÍ
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KLASICKÉ
&

MODERNÍ UMĚNÍ

Aukce Topičův salon Praha
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Obraz představuje oblíbený typ bitevní 
scény, jak se v průběhu 17. století rozšířil 
v Nizozemí, Itálii a postupně i ve střední 
Evropě. Charakter obrazu dokládá blíz-
ký vztah k dílu Jacquea Courtoise, zv. 
Bourguignon. Tento umělec francouz-
ského původu, který sám působil tři roky 
ve španělské armádě, odešel do Itálie 
a specializoval se na malbu bitevních 
scén. Na základě skic, které si pořizoval 
už během svého působení ve vojsku, 
maloval smyšlené, komponované scény, 
ale také konkrétní bitevní události (Bitva 
u Nordlingen, Florencie, Galleria Palatina, 
Bitva u Lützenu, tamtéž,). Jeho rychlá, 
volná malba se vyznačuje virtuózní jisto-
tou v zaznamenání pohybů koní, v jejich 

57.
Courtois Jacgues le Bourguignon (1621–1676) 

následovník 
Bitevní scéna
olej, plátno
134 × 205 cm
odborná expertiza: PhDr. Hana Seifertová

120 000 Kč

bohaté pohybové variabilitě, v malbě energických gest bojovníků a výrazů jejich tváří, 
i v celkové dramatické atmosféře, zachycující situaci boje muže proti muži, jezdce proti 
jezdci. Bitevní scény Jacquea Courtoise se staly ve své době velmi populární, tématu se 
brzy zmocnila řada jeho následovníků a napodobitelů.

Předložený obraz dobře vystihuje situaci bitvy na otevřené pláni, obklopené z obou stran 
vegetací. I druhý plán s hořícím stavením vlevo, s vybuchující municí uprostřed a velmi 
dobře malovanými jezdci v pravé části obrazu je proveden s rutinovaností zkušeného 
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malíře. Ve srovnání s autentickými díly Jacquea Courtoise je malba poněkud hrubší, 
zvláště v charakteristice tváří bojovníků. Pohyby koní a jejich hlavy se zde častěji opakují 
a také rozvrh kompozice se liší od charakteristických Bourguignonových sestav. Přesto 
lze obraz považovat za velmi dobrou ukázku bitevního obrazu druhé poloviny 17. století 
z ruky některého následovníka, navazujícího bezprostředně na tvorbu výše uváděného 
známého umělce. 

PhDr. Hana Seifertová
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58.
Mucha Alfons (1860–1939)

Vodník a rusalky
kolem 1890
akvarel, karton
30,5 × 17,5 cm
sign. UD Mucha
odborná expertiza:  
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 

90 000 Kč

Na rozsochaté vrbě sedí 
vodník, pod ním v tůni 
pět rusalek.

Výjev připomíná zná-
mou scénu z Dvořákovy 
Rusalky, ale Muchův 
vodník není „hastrmá-
nek – tatíček”. Je to per-
sonifikace divé přírodní 
síly, vládnoucí svému 
harému nahých rusalek 
v erotických pózách, 
lákajících do záhuby 
poutníka – diváka také 
tím, že jejich bílá těla 
jsou v ponurém kolori-
tu akvarelu, založeném 
na souzvuku hnědých 
a šedomodrých tónů, 
ještě zvýrazněna na 
jejich čelech bílými svě-
télky, nanášenými sytější 
bělobou. Tím se rusalky 
mění v bludičky.

Stylově patří akvarel do doby kolem roku 1890, kdy se Mucha v Paříži seznamoval s novo-
barokním zaměřením tamější akademické malby. To se odráží v pohybovém pojetí figur 
a celé kompozice a v práci s drapérií. Zároveň novoromantická vize akvarelu vyniká 
pomocí barev dramatickou sugescí tajemného a nebezpečného světa oživlé přírody.

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

58



59.
Marold Luděk (1865–1898)

Postava muže
kresba tužkou, kvaš, karton
34,5 × 23 cm (výřez)
sign. PD L. Marold
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.;  
PhDr. Ivo Helán

14 000 Kč

60.
Mucha Alfons (1860–1939)

Hotspur – divadelní kostým
kresba tužkou, akvarel, karton
35 × 25 cm
sign. PD Mucha
odborná expertiza: Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

Jde o Muchovu předlohu k reproduk-
ci v časopise „Le Costume au théatre”, 
do kterého pořizoval záznamy divadel-
ních kostýmů pro jeho 4. ročník v letech  
1890–1891.

Podle typického zavinutí hlavy představuje 
postava básníka Danteho, ze stejnojmen-
né opery od Édouarda Blaua, s hudbou od 
Benjamina Godarda, která měla premiéru 
v pařížské Opéra – Comique 13. května 
1890. Postavu Danta hrál herec Gilbert. 
Kostýmy patrně navrhoval Ch. Bianchini. 

Přípisek „Darmont” se nepochybně 
týká francouzského divadelníka Alberta 
Darmonta, který v té době provozoval 
v Champigne-la-Bataille na Marně proslu-
lé přírodní divadlo, kde uvedl řadu antic-
kých tragédií i moderních divadelních her.

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

50 000 Kč
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59

60



140

61

62



141

61.
Waldhauser Antonín (1835–1913)

Domy u řeky
olej, plátno
14,3 × 22 cm
sign. nezjištěna
na rubu etiketa Pozůstalost Nachlass 
A. Waldhauser
pravost potvrdil PhDr. Ivo Helán

35 000 Kč

62.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Velká mísa u Poděbrad
olej, plátno
42,5 × 52,5 cm
sign. PD L Kuba, na rubu L Kuba
na rubu název autorem
pravost potvrdil PhDr. Michael Zachař

28 000 Kč

63.
Klimeš František (1871–1916)

Motiv ze staré Vídně – Lotynka
olej, plátno
81,5 × 61 cm
sign. PD Fr. Klimeš

14 000 Kč

64.
Šetelík Jaroslav (1881–1955)

Karlův most
olej, plátno
85 × 75 cm
sign. PD Jaroslav Šetelík

55 000 Kč

63

64
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65.
Ženíšek František (1849–1916)

Děcko (syn umělkyně Leopoldiny Ortové de Pauli)
1886
olej, plátno
55 × 75 cm
sign. PN F. Ženíšek LP 1886
přiložena odborná expertiza PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové, NG Praha

95 000 Kč

„Předložená podobizna Děcka je nepochybná práce malíře Františka Ženíška. 
Představuje syna Josefa Orta, vrchního ředitele Svatováclavské záložny v Praze a české 
herečky Leopoldiny Ortové de Pauli. Ten byl velmi vyhledávaným portrétistou, v průběhu 
života zachytil podobu celé řady významných osobností své doby, měl přátele a známé 
ve všech vědních oborech, uměleckých a společenských vrstvách. Ženíšek tedy maloval 
desítky podobizen nejen svých přátel, ale zejména veřejně činných osobností tehdejšího 
společenského života. Portrétoval většinou olejem, často i tužkou. V obou případech 
dokázal rychle a výstižně zachytit rysy portrétovaného.

Předložená podobizna Děcka je půvabný a barevně svěží portrét, který výstižně dokládá 
Ženíškovu malířskou invenci a dovednost.”

PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

65
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66.
Stříbrný Vladimír (1905)

Ležící ženský akt
olej, plátno
67 × 51 cm
sign. LD V Stříbrný

28 000 Kč

66
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67.
Váchal Josef (1884–1969)

Mystikové a visionáři
1913
10 ks dřevorytů, soubor č. 12
10 ks 20,5 × 20,5 cm
sign. 3 ks PD v desce
kompletní soubor 10 dřevorytů v původním přebalu, 
vydala Politika Praha 1913

90 000 Kč

67
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68.
Váchal Josef (1884–1969)

Vidění
1907
lept, jeden ze tří exemplářů
27 × 23 cm
sign. PD J. Váchal 07
reprodukováno v monografii

49 000 Kč

68
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Šimon Tavík František – malíř, opomíjený autor 
světového formátu je dnes daleko více vyhle-
dáván a obdivován v zahraničí, zejména 
v německy hovořícím světě.

Jeho oleje dýchají atmosférou nejen dozníva-
jícího impresionismu, ale též secesního deko-
rativismu přelomu století. Ve Francii začal 
Šimon také soustavněji pracovat na grafice. 
Jeho impresionistický výtvarný smysl se výteč-
ně uplatnil právě v černé a barevné grafic-
ké technice. Tou také dobyl Paříž a během 
několika let tu dosáhl významného postavení. 
Cestoval tou dobou také po Španělsku, Anglii 
a Maroku.

69.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Petit pont – Paris
1926
barevné vernis mou s akvatintou 124/310
33 × 38 cm
sign. PD T. F. Šimon, UD monogram TFŠ 
v desce
reprodukováno v soupisu str. 80, č. 242

8 000 Kč

70.
Šimon Tavík František (1877–1942)

New York v noci
1927
barevný lept
43,5 × 33 cm
sign. PD T. F. Šimon, LD autorské razítko 
s č. 189, UD monogram TFŠ v desce
reprodukováno v soupisu str. 84, str. 250

32 000 Kč

71.
Šimon Tavík František (1877–1942)

New York Public Library
1927
barevný lept
35 × 43 cm
sign. PD T. F. Šimon, LD autorské razítko 
s č. 154, monogram TFŠ s datací 1927 v desce
reprodukováno v soupisu str. 83, č. 249

26 000 Kč

69

70

71
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72.
Šimon Tavík František (1877–1942)

Tři Indky
olej, sololit
27 × 22,5 cm
sign. LD T. F. Šimon

28 000 Kč

72
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73.
Obrovský Jakub (1882–1949)

Tři dívčí akty
olej, dřevěná deska
80 × 65 cm
sign. PD J. Obrovský
na rubu razítka: Výtvarné dílo pečeť umění, 
Vystaveno na výstavě Výtvarných umělců

50 000 Kč

74.
Obrovský Jakub (1882–1949)

Tři dívky pod liliodendronem
olej, plátno, lepenka
54 × 43,5 cm
sign. PD J. Obrovský
na rubu popis a štítek potvrzení vlastnictví

45 000 Kč

75.
Jičínská Věra (1898–1961)

Pradleny
1934
olej, plátno
81 × 60,5 cm
sign. PN monogram JV 34
na rubu na rámu autorský štítek s popisem, 
na blindrámu popis díla

Od roku 1916 začínala výtvar-
ná studia nejprve na Umělecko-
průmyslové škole v Praze u prof. 
Františka Kysely, potom v grafic-
ké speciálce v Mnichově u prof. 
Ehmkeho a následně v Paříži 
u Fernanda Légera, Othona Friesz 
a André Lhote. Počátky její práce 
jsou spjaty s analytickým kubismem, 
jenž však brzy opouští a přiklání se 
spíše k puristické malbě.

45 000 Kč

73
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76.
Panuška Jaroslav (1872–1958)

Havrani
olej, dřevěná deska
35 × 50 cm
sign. LD Panuška
na rubu: Jar. Panuška Zimní večer – 38, kresba tužkou – Bažanti, dva štítky NG Praha s ev. č. 0 2008, na rámu 
štítek Waldesovy obrazárny s popisem, na rubu rámu etiketa Waldesova obrazárna s ev. č. 2210
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; PhDr. Ivo Helán; PhDr. Michael Zachař

35 000 Kč

Jeden z nejoriginálnějších zjevů Mařákovy školy, nejen malíř krajin, ale také pohádko-
vých, fantastických a strašidelných výjevů, posléze i vizí z pravěkého života.

Studia na Akademii začal u Pirnera a pokračoval další léta u Mařáka, u něhož absolvoval. 
Do té doby ovšem stihl mnoho cestovat (Drážďany, Mnichov, Benátky, vícekráte Balkán).
Zážitky přetavil ve svérázné kresby postav ztracených existencí, které poznal při vlastním 
bohémském putování, a co neviděl na vlastní oči, to dodala jeho bohatá obrazotvor-
nost. Proto jsou jeho krajiny plné tajemství, někdy i úzkosti a děsu („Duch mrtvé matky”, 
„Pohádková studánka”, „Hrad z pohádky”).

Za zcela unikátní pak musíme uznat jeho upíry a strašidla, jimiž údajně strašil již 
v Mařákově ateliéru kolem r. 1895, znal jistě vodníky a příšerky Schwaigerovy, nicméně 
nenapodoboval, naopak hýřil svéráznými nápady někdy na hranici ztřeštěnosti.
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77.
Honsa Jan (1876–1937)

Letní den
1905
olej, lepenka
24,5 × 26,5 cm
sign. nezjištěna
na rubu razítko pozůstalosti autora
pravost potvrdil PhDr. Michael 
Zachař

16 000 Kč

78.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Chalupy
olej, plátno
40 × 54,5 cm
sign. LD Al. Kalvoda
pravost potvrdil PhDr. Michael 
Zachař

85 000 Kč

77
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79.
Lolek Stanislav (1873–1936)

Na vycházce
1930
olej, plátno
71,5 × 56 cm
sign. PD Lolek St. 30
pravost potvrdil PhDr. Michael Zachař

26 000 Kč

79
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80.
Kaván František (1866–1941)

Letní krajina
1928
olej, karton
39 × 52 cm
sign. PD Kaván 1928
PD částečně nečitelná lokace: 
Od Malenovic?
pravost potvrdil  
PhDr. Michael Zachař

40 000 Kč

81.
Kaván František (1866–1941)

Vesnice v podhůří
olej, lepenka
26 × 35,5 cm
sign. LD Kaván věnuje
na rubu štítek výstavy: Oslavy 
75 let mistra F. Kavána, Výstava 
Hlinsko 1941, kat. č. 244
pravost potvrdil  
PhDr. Michael Zachař

35 000 Kč

82.
Radimský Václav (1867–1946)

Rákosí na Labi
olej, plátno
52 × 72 cm
sign. PD V Radimský
pravost potvrdil  
PhDr. Michael Zachař

95 000 Kč

82
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83.
Radimský Václav (1867–1946)

Slepé rameno
olej, lepenka
71 × 100 cm
sign. LD V. Radimský
pravost potvrdil PhDr. Michael Zachař

350 000 Kč

Mařákova škola v Zákolanech 1894.

Mařákovci: Julius Mařák je považován za 
nejvýznamnějšího českého krajináře druhé 
poloviny 19. století. Profesor pražské malíř-
ské akademie a zakladatel tzv. Mařákovy 
krajinářské školy ovlivnil mnoho žáků, poz-
ději slavných a úspěšných malířů, jako byl 
Antonín Slavíček, František Kaván, Jaroslav 
Panuška, Otakar Lebeda, Roman Havelka, 
Stanislav Lolek, Václav Radimský, Alois 
Kalvoda a další. Silné generaci jeho žáků 
se neřekne jinak než „mařákovci“, a jejich 
„učitel“ v nich probouzel hluboký vztah ke 
krajině, k barevnému tlumočení její nálady, 
atmosféry a citovému prožitku přírody.
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Jambor Josef – Vysočina dala národu řadu umělců, kteří právě zde vytvořili svá nejvý-
značnější díla, patřící v našem umění k hodnotám nepomíjivým. Mezi tyto umělce patří 
především malíř Josef Jambor.

Nezachycuje dojem jenom očima, ale srdcem, doluje v základech bytí a tvarů. Z poko-
lení na pokolení, ze všech sil země a z lidských údělů se soustřeďuje tvůrčí moc, aby ji 
umělec do sebe vstřebal a odevzdal ve svém umění. Každý obraz je tak divem, který nám 
přináší kousek lidského štěstí a krásu rodné krajiny.

84.
Jambor Josef (1887–1964)

Tání – Kazmírův rybník
1928
olej, plátno
49 × 54 cm
sign. LD jambor 1928
na rubu na blindrámu popis: č. 12 
Tání – Kazmírův rybník
pravost potvrdil  
PhDr. Michael Zachař

25 000 Kč

85.
Jambor Josef (1887–1964)

Krajina z Českomoravské 
vysočiny
1953
olej, lepenka
14 × 20 cm
sign. PD Jambor 1953
pravost potvrdil  
PhDr. Michael Zachař

16 000 Kč

86.
Jambor Josef (1887–1964)

Krajina z Českomoravské 
vysočiny
1943
olej, plátno
45 × 60 cm
sign. PD Jambor 1943
pravost potvrdil  
PhDr. Michael Zachař

35 000 Kč
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87.
Burian Zdeněk (1905–1981)

Ve výhni tropů a temnotách pralesa
1929/1930
kvaš, karton
37,5 × 30 cm
sign. PD Z. Burian
na rubu razítko: Amazona Picture Co R.P.Drake – 
archives. 
publikováno: Reflex 31. 8. 2013 

Posmrtný vrchol kariéry Zdeňka Buriana. 
Vzácně se vyskytující ranné dílo s temnou 
minulostí. Razítko ve výřezu znamená, že 
byla původně v majetku Petra Sádeckého 
(R.P.Drake), který je od Zdeňka Buriana 
podvodně vylákal, emigroval a posléze se 
vydával za jejího autora. Sádecký posléze 
ze zahraničí přispěl k nemalým existenčním 
potížím Zdeňka Buriana, Gustava Kruma 
a Bimby Konečného ve slavné kauze 
Octobriana (Amazona), kdy opětovně zne-
užil jejich výtvarného díla a mystifikačně 
vydával jejich kresby za ruský protirežimní 
komiks. Celá kauza nabyla mezinárodního 
politického rozměru.

50 000 Kč

88.
Burian Zdeněk (1905–1981)

Enrique Stanko Vráz – konvolut 2 kreseb
1941
2 ks kresba tužkou, běloba
32,7 × 27,8/33 × 28 cm
sign. LD Z. Burian, PD Z. Burian

50 000 Kč
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89.
Burian Zdeněk (1905–1981)

Schody z písku
1943/1945
olej, karton
45,5 × 32 cm
sign. PD Z Burian
nerealizovaná obálka pro nakladatelství Novina: Zane Grey – Schody z písku

100 000 Kč

Fenomén Zdeňka Buriana nespočívá jenom v jeho díle, které si žádá stejně citlivého 
diváka, je však přinejmenším stejnou měrou ukryt v síle osobnosti, která svým vlivem 
formovala tisíce duší nejrůznějších generací. Celým Burianovým dílem nás provází jedna 
konstanta přítomna v drtivé většině jeho prací. Je to touha po poznávání a zájem o osud 
člověka a přírody, což však v důsledku znamená hledání hlubšího smyslu vlastní existen-
ce. Příroda se stala nejvyšší hodnotou Burianova filozofického systému.

89
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90.
Nejedlý Otakar (1883–1957)

Lesní cesta (Na vycházce)
olej, plátno
33 × 27,5 cm
sign. LD Ot. Nejedlý
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; 
PhDr. Ivo Helán

38 000 Kč

91.
Sedláček Vojtěch (1892–1973)

Kůň na poli
olej, plátno
38 × 49 cm
sign. PD Vojt. S.
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; 
PhDr. Ivo Helán

25 000 Kč
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92.
Beneš Vincenc (1883–1979)

Podzim v Orlických horách
1920
olej, plátno kašírované na plátně
73 × 91 cm
sign. PD V. Beneš
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

150 000 Kč

Obraz Podzim v Orlických horách je jedním z vrcholných a význačných děl Vincence 
Beneše (1883 –1979), v němž se v době krátce poválečné vyprofiloval v jednoho z vůdčích 
českých krajinářů moderní obraznosti a senzuálního malířského projevu. Obraz Podzim 
v Orlických horách je vzácným dílem, namalovaným v říjnu 1920 v Orlických horách, v okolí 
Německé Rybné, kde Beneš symbolicky navázal na odkaz Antonína Slavíčka. Reflektuje 
rovnováhu dvou charakteristických složek Benešovy povahy: jeho bezprostřednost, živenou 
ze smyslového prožitku, a racionální pól, směřující k ovládnutí živelnosti pevnou kompoziční 
skladbou. Je virtuózním ztělesněním lyrického vitalismu. Zcela osobitá transformace smyslo-
vého zážitku přerůstá v opojení zejména barevným bohatstvím podzimní přírody. 
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93.
Nejedlý Otakar (1883–1957)

Příliv (ze Sicílie)
olej, lepenka
23,5 × 29,5 cm
sign. LD Ot. Nejedlý
na rubu název autorem

25 000 Kč

94.
Nejedlý Otakar (1883–1957)

Pece
1918
olej, sololit
55,5 × 71 cm
sign. LD Ot. Nejedlý 1918

75 000 Kč
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95.
Trampota Jan (1889–1942)

Předjaří
1926
olejový pastel, sololit
70 × 100 cm
sign. PD Jan Trampota 26
na rubu ověření pravosti synem Jana Trampoty
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

80 000 Kč

Posuzovaný obraz je reprezentativním, velmi kvalitním dílem malíře Jana Trampoty  
(1889–1942). Řadí se k jeho tvorbě z tzv. prvního pěčínského období (1923–1928), jež před-
stavuje vrchol umělcovy tvorby, rozvíjené jako pokračování mistrovské české krajinářské 
tradice v duchu senzualistických a koloristických tendencí 20. a 30. let. Autor uplatnil 
precizní tvarovou výstavbu a delikátní koloristickou vytříbenost (bravurní souzvuk bílé, 
tmavě zelené a jemně růžovo-fialové), spolu s mimořádným smyslem pro monumentalitu 
a harmonii. Táhlé křivky terénních vln souzní s mihotavou, měkce zachycenou vegetací. 
Této neobyčejné „sametovosti“ a svěžesti malířského projevu dosahuje díky pro něj typic-
ké technice malby olejem a olejovým pastelem. 
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96.
Feigl Bedřich (1884–1965)

Modlící se židé
1933
kombinovaná technika, kvaš, akvarel, pastel
44,5 × 55 cm
sign. LD Feigl Palestina 1933
na rubu štítek sbírky s popisem

38 000 Kč

97.
Čapek Josef (1877–1945)

Pythická odpověď
malba tuší, běloba
29 × 20 cm (výřez)
sign. LN J. Čapek, na rubu Čapek
na rubu název a přípis autorem
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.;  
PhDr. Ivo Helán

28 000 Kč
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98.
Procházka Antonín (1882–1945)

Dívka s kyticí
kolem 1935
lavírovaná tuš, akvarel, karton
33 × 23 cm (výřez)
sign. LD monogram AP
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.;  
PhDr. Ivo Helán

18 000 Kč

99.
Kremlička Rudolf (1886–1932)

Krajina
1926
kresba tuší, lavírovaná tuš karton
27 × 39 cm (výřez)
sign. PD RKremlička 1926
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.;  
PhDr. Ivo Helán

36 000 Kč
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100.
Grus Jaroslav (1891–1983)

Koupání
1938
olej, plátno
85,5 × 95 cm
sign. PD J. Grus, LD 1938
na rubu razítko: Vystaveno v Mánesu
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; PhDr. Ivo Helán
vystaveno: Jaroslav Grus, Obrazy z let 1910–1941, (Jubilejní výstava k 50. narozeninám), SVU Mánes, Praha, 
26. 9. – 19. 10. 1941, č. k. 70 (razítko na zadní straně obrazu „Vystaveno v Mánesu“); Jaroslav Grus, Malířské dílo, 
Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského hradu, duben – květen 1977, č. k. 71

250 000 Kč

Jeho tvorba, která je soustředěná především na českou krajinu, je charakteristická fau-
vistickou barevností a dynamickou koncepcí obrazu. V poválečném období se přiklonil 
k realistickému vitalismu. Roku 1931 vytvořil scénografii Prodané nevěsty.
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101.
Nowak Willi (1886–1977)

Žně
akvarel, karton
34 × 49 cm (výřez)
sign. PD Willi Nowak

18 000 Kč

102.
Wiesner Richard (1900–1972)

Zátiší
tempera, kvaš
22,5 × 30,5 cm (výřez)
sign. PD Wiesner

12 000 Kč
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103.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Doma
1925
olej, lepenka
46 × 38 cm
sign. PN PK 25, na rubu P. Kotík 1925
na rubu autorská etiketa
provenience: z majetku rodiny autora
vystaveno: Alšova síň, 1959, kat. č. 30; v Mánesu, 1960, kat. č. 34; Liberec, 1960, kat. č. 34; Zlín (Gottwaldov),  
1973–1974, kat. č. 88; Cheb, 1977, kat. č. 11; Brno, 1978
popsáno: v katalogu NG Praha pod č. 129

90 000 Kč
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104.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

V automatu
kvaš, karton
24 × 44 cm
sign. UD P. Kotík
vystaveno: Výstavní síň ČFVU-Hollar 
1961
pravost potvrzena: PhDr. Rea 
Michalová, Ph.D.; PhDr. Jaromír Zemina
provenience: z majetku rodiny autora

38 000 Kč

105.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Debata
tempera, karton
28,5 × 20,5 cm (výřez)
sign. LD P. Kotík
pravost potvrzena: PhDr. Rea 
Michalová, Ph.D.; PhDr. Jaromír Zemina
provenience: z majetku rodiny autora

18 000 Kč
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106.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Dvě dívky u klavíru
1935
tempera, karton
49,5 × 39,5 cm (výřez)
sign. LD P. Kotík 35
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, 
Ph.D.; PhDr. Jaromír Zemina
provenience: z majetku rodiny autora

28 000 Kč

107.
Kotík Pravoslav (1889–1970)

Zpěvačka
1940
olej, plátno, lepenka
32,5 × 25 cm
sign. UD P. Kotík 40
na rubu č. 32/40
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, 
Ph.D.; PhDr. Jaromír Zemina
provenience: z majetku rodiny autora

30 000 Kč

108.
Sychra Vladimír (1903–1963)

Zátiší s modrým pohárkem
1945
olej, dřevěná deska
38,5 × 57 cm
sign. PN V. Sychra 45
odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
vystaveno: Vladimír Sychra, Výstava obrazů 
a kreseb z let 1944–1946, Galerie Hořejš, 
Praha, 12. 4. – 30. 4. 1946, č. k. 33

65 000 Kč

109.
Špála Václav (1885–1946)

Zátiší s ovocem
1928
olej, lepenka
19 × 25 cm
sign. PD V Šp 28
na rubu číslo soupisu 309.. 
popsáno v Soupisu díla, 2002, str. 56, 1928, olej, 
309, 2 hrušky, 1 jablko, 25 × 19, dr. Jirko, dál

290 000 Kč
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110.
Beneš Vincenc (1883–1979)

Zátiší s ananasem
olej, plátno, lepenka
26 × 46 cm
sign. PD V. Beneš

45 000 Kč

111.
Dvorský Bohumír (1902–1976)

Zátiší s ovocem
40. léta 20. stol.
olej, plátno
39,5 × 55,5 cm
sign. PD Boh. Dvorský

29 000 Kč

112.
Tittelbach Vojtěch (1900–1971)

Žena s dítětem – Madona
olej, plátno
81 × 55 cm
sign. PD V. Tittelbach
varianta reprodukovaná 
v monografii Vojtěch Tittelbach od 
Luboše Hlaváčka, 1986, str. 84

80 000 Kč
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113.
Liesler Josef (1912–2005)

Městská krajina
1947
olej, překližka
30 × 37 cm
sign. LD Liesler 47
na rubu na rámu autorský štítek 
s popisem
pravost potvrzena: PhDr. Rea 
Michalová, Ph.D.; PhDr. Jaromír 
Zemina

40 000 Kč

114.
Liesler Josef (1912–2005)

Dvě dívky
1940
tužka, olej, dřevěná deska
25 × 29 cm
sign. na rubu Josef Liesler
na rubu popis autorem
pravost potvrzena: PhDr. Rea 
Michalová, Ph.D.; PhDr. Jaromír 
Zemina

28 000 Kč

115.
Bauch Jan (1898–1995)

Zátiší s ovocem
1976
tempera, karton
31,5 × 40 cm (výřez)
sign. PN Jan Bauch 1976 
pravost potvrzena: PhDr. Rea 
Michalová, Ph.D.; PhDr. Jaromír 

Zemina

28 000 Kč
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116.
Hudeček František (1909–1990)

Naše planeta
1939
tempera, karton
30 × 21,5 cm
sign. PD Fr. Hudeček 29. I. 39
na rubu štítek s popisem a štítek výstavy: Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, 2006 s popisem

85 000 Kč

František Hudeček byl citově založený malíř a přemýšlel nad světem s určitou ponurostí 
a s myšlenkami na nevyvratitelný osud. Spousta jeho tvorby především z konce třicátých 
let vyjadřuje tuto nesnesitelnou tíhu válečné atmosféry a dramaticky existencionální 
přístup k pohledu na život.
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117.
Molnár Karel (1903–1981)

Hudební motiv
kombinovaná technika, karton
32,5 × 20 cm (výřez)
sign. PD monogram MK
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.;  
PhDr. Jaromír Zemina

18 000 Kč

118.
Foltýn František (1891–1976)

Abstraktní kompozice
1936
akvarel, tužka, karton
22 × 30 cm
sign. PD Foltýn B 1936
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.;  

PhDr. Jaromír Zemina; PhDr. Ivo Helán

18 000 Kč
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Umělecké sdružení Skupina 42 vzniklo v roce 1942, jejím programem se stala stať 
Jindřicha Chalupeckého Svět, v němž žijeme. Skupina 42 v sobě sdružovala výtvarníky 
i literáty a teoreticky se zaměřovala na zachycení existenčních i všedních pocitů pracu-
jícího městského člověka. Svými myšlenkami Skupina 42 vycházela z tradice českého 
meziválečného umění a významně ovlivnila soudobý i budoucí rozvoj české výtvarné 
a literární tvorby. 

Ve výtvarném umění nacházela Skupina 42 inspiraci v tehdejších avantgardních ten-
dencích kubismu, futurismu, konstruktivismu a surrealismu, byla ovlivněna i filosofií bez-
východného existencialismu a nauk Martina Heideggera. Skupina 42 se zaměřovala na 
zachycení mytologie městské krajiny a jejího ducha, vycházela z magického realismu 
prosazovaného v avantgardě té doby, nicméně bezpochyby také odrážela stísněnou 
atmosféru protektorátu a druhé světové války. 

S nástupem komunismu k moci v roce 1948 přišel konec mnoha českých avantgardních 
uměleckých skupin, mezi které patřila i Skupina 42.
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119.
Hudeček František (1909–1990)

Postava
1946
tuš, akvarel, karton
21 × 14 cm
sign. UD Fr. Hudeček 46

18 000 Kč
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120.
Smetana Jan (1918–1998)

Město
1944
lavírovaná tuš
20,5 × 28 cm
sign. PD Smetana 1944

10 000 Kč

121.
Souček Karel (1915–1982)

Krajina s elektrickým vedením
1944
vrypy, akvarel, karton
35,5 × 54 cm (výřez)
sign. PD K. Souček 44

12 000 Kč

122.
Souček Karel (1915–1982)

Žena u stolu
1944
suchá jehla, akvarel, zkušební tisk
12,5 × 9,5 cm
sign. PD K. Souček 44

1 800 Kč

123.
Souček Karel (1915–1982)

Operace
1944
suchá jehla
12 × 15,5 cm (výřez)
sign. LD K. Souček 44

1 500 Kč

124.
Souček Karel (1915–1982)

Dr. Věra Švestková
1942
tuš, akvarel, karton
77 × 48 cm (výřez)
sign. LN K. Souček 42

2 000 Kč
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125.
Jílek Karel (1896–1983)
Společnost v kavárně
1962
olej, malířská lepenka
55,5 × 46,5 cm (výřez)
sign. PD K. Jílek 62
pravost potvrzena: PhDr. Rea  
Michalová, Ph.D.; PhDr. Ivo Helán
provenience: z majetku rodiny autora

29 000 Kč

126.
Jílek Karel (1896–1983)
V zahradní restauraci
olej, lepenka
58 × 51,5 cm
sign. PD K. Jílek
pravost potvrzena: PhDr. Rea  
Michalová, Ph.D.; PhDr. Ivo Helán
provenience: z majetku rodiny autora

30 000 Kč

127.
Jílek Karel (1896–1983)
Zátiší nad vodou
1973
olej, plátno
59 × 67 cm
sign. PD K. Jílek 73
na rubu štítek ČFVU s popisem díla
pravost potvrzena: PhDr. Rea  
Michalová, Ph.D.; PhDr. Ivo Helán
reprodukováno: v monografii  
PhDr. Jiří Hlušička – Karel Jílek, č. 67
provenience: z majetku rodiny autora

45 000 Kč
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Na tvorbu Karla Jílka hluboce zapůsobila zejmé-
na tvůrčí mohutnost Eugena Delacroixe a Honoré 
Daumiera, poněvadž odpovídala malířovu naturelu 
a byla blízká jeho výtvarné existenci. Zdůrazněním 
citu, tíhnutím k charakteristickému tvaru a sklonem 
k symbolické představě, popřípadě k mýtu se tak 
Karel Jílek řadí k romantické větvi novodobého 
umění.

Silný subjektivní náboj svého výtvarného projevu byl 
Jílek vždy připraven podřídit své umění nadosobním 
zájmům. Jeho obrazy o tom přesvědčují naléhavým 
obsahem i vzrušenou malířskou řečí. Význam jeho 
díla roste díky autorově pravdě o životě přetavené 
v osobitý umělecký tvar.
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128.
Beneš Vlastimil (1919–1981)

Žižkov
1953
akvarel, karton
27,5 × 28,5 cm (výřez)
sign. nezjištěna
na rubu autorem: Žižkov 31. I. 1953

7 000 Kč

129.
Jiřincová Ludmila (1912–1994)

Návštěva (Tři grácie)
kombinovaná technika, karton
29 × 39 cm
sign. LD L. Jiřincová
na rubu popis autorkou

18 000 Kč
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130.
Kiml Václav (1928–2001)

Samota
1976
enkaustika, plátno, sololit
60 × 71 cm
sign. PD V. Kiml 76
na rubu štítek s popisem a číslo z výstavy, autorský rám

95 000 Kč

Václav Kiml byl velmi osobitý malíř. Rozhodující pro něj bylo období šedesátých let, kdy se 
vyhranil jeho názor, který vycházel ze středoevropských tradic, ale i z odkazu meziváleč-
né avantgardy. Navázal na symbolistní tendence nebo na hravost i dokonalý řád kreseb 
a obrazů Paula Kleea. 

Kiml se vždy pohyboval na pomezí snu a skutečnosti. Jde vlastně o půvabné, výrazově 
silné výtvarné básně. Svým originálním projevem se řadí ke klasickým osobnostem české-
ho umění druhé poloviny minulého století, a zároveň k těm, kteří ještě čekají na důkladné 
zhodnocení svého díla.
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131.
Reynek Bohuslav (1892–1971)

Jidáš II.
1966
suchá jehla s monotypem
16,5 × 9,5 cm
sign. PD Reynek
reprodukováno a popsáno: v monografiích: Pavel Chalupa – 
Bohuslav Reynek, 2001, str. 291, Dagmar Halasová – Bohuslav 
Reynek, 1992, str. 74

30 000 Kč

132.
Reynek Bohuslav (1892–1971)

Pieta s rybami
1966
suchá jehla s monotypem
12,8 × 17,8 cm
sign. PD Reynek
reprodukováno a popsáno: v monografii Pavel Chalupa – Bohuslav 
Reynek, 2001, str. 320

24 000 Kč

133.
Reynek Bohuslav (1892–1971)

Bez názvu
suchá jehla s monotypem
13,6 × 9,8 cm
sign. PD Reynek

18 000 Kč

Život Bohuslava Reynka je zakotven v krajině kolem 
Petrkova, v petrkovském domě, kde žil po celý svůj 
život, v tichém parku, kde jen "staré stromy hučí kol 
oken jako moře", v okolní mírně zvlněné krajině ticha 
a rozjímání. 

…dni všední, kříže, pátky,
a kde jsou neděle?
Únava, tíseň, zmatky,
kdekterý krok je vratký,
kam prchli andělé?

(B. Reynek, Povzdech, Sníh na zápraží, 1945)
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134.
Saudek Kája (1935)

Lips Tullian – Stříbrné vozy IV.
1971
kresba tuší, běloba, karton
60,8 × 51 cm
sign. PD Kája Saudek, PN Kája Saudek 1971
PN dedikace s upravenou původní datací u signatury
40. pokračování kultovního komiksového serálu Mladého světa

65 000 Kč

Po cyklu o Muriel představuje seriál Lips Tullian, nejobávanější náčelník lupičů, druhou 
nejdůležitější komiksovou práci Káji Saudka. První (a nejkvalitnější) řada Lipse Tulliana, 
z níž pochází dražená strana, vycházela na pokračování v týdeníku Mladý svět v roce 
1972, kdy byl kreslíř stále na vrcholu tvůrčích sil. Pro vizuální styl tohoto komiksu se Kája 
Saudek nechal inspirovat starými rytinami, provázejícími románovou předlohu tohoto 
příběhu, a vytvořil dílo plné jemných šraf a her světla a stínu. Hrozba zákazu, která se nad 
komiksem o hrdém vůdci lupičů stále vznášela, výtvarníka motivovala, aby si s každým 
pokračováním vyhrál tak, jako by mělo být úplně poslední, takže jednotlivé díly překy-
pují grafickými nápady i slovními hříčkami. Dražený originál epizody Stříbrné vozy IV, jež 
v Mladém světě vyšla 24. října, byl dlouho považován za ztracený a v souborném vydání 
z roku 2010 byla jeho reprodukce pořízena pouze z tištěné verze.

134
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135.
Hlinomaz Josef (1914–1978)

Ženy ve spolupráci s policií pátrají 
po Donu Juanovi
1973
olej, plátno
45,5 × 66 cm
sign. LD Hlinomaz 73
koupeno z ateliéru autora

150 000 Kč

136.
Chaba Karel (1925)

Konec Čertovky
1983
olej, plátno
47 × 35,5 cm
sign. LD Chaba 83
na rubu název autorem

18 000 Kč

135

136
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137.
Sopko Jiří (1942)

Hlava
2006
olej, plátno
60 × 40 cm
sign. na rubu Sopko 06

35 000 Kč

137
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138.
Zoubek Olbram (1926)

Žena v meandru (archaický cyklus)
1962
olověná plastika, reliéf
20,6 × 16,5 cm
sign. PU O. Z 62, na rubu O. Zoubek

20 000 Kč

139.
Zoubek Olbram (1926)

Zvídavost
olovo, cín, zlacení
v. 71 cm
sign. vzadu na plintě O. Zoubek
přiložena fotografie autora s dílem

39 000 Kč

140.
Zoubek Olbram (1926)

Žena s drapérií
plastika, olovo, cín, zlacení
v. 58 cm
sign. vzadu na plintě Olbram Zoubek

55 000 Kč

141.
Zoubek Olbram (1926)

Reliéf (Dvě dlouhovlasé ženy)
olevěný reliéf, zlacení
35 × 34,5 cm
sign. na rubu O. Zoubek

19 000 Kč

142.
Zoubek Olbram (1926)

Hlava múzy
1972
bronzová plastika
v. 25 (18) cm
sign. nezjištěna

55 000 Kč

138

139
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Olbram Zoubek je sochař, kterému život citelně 
poznamenala smrt jeho manželky sochařky Evy 
Kmentové a hrdinská smrt Jana Palacha, jehož 
posmrtnou masku udělal nejen jako poctu socha-
ře tomuto člověku, ale také jako tvůrce obdařený 
silným občanským vědomím. Dokázal se svou tvor-
bou neohroženě postavit otupující jednotvárnosti 
a tvůrčí neplodnosti období normalizace. Ve své 
tvorbě vychází z klasických námětů světových bájí, 
především z řecké, antické, ale i slovanské mytologie. 
Jeho dílo lze charakterizovat jako hledání stability 
v dnešním chaosem poznamenaném světě.

140

141

142
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143.
Jíra Josef (1929–2005)

Zimní Suché skály
1985
olej, plátno
35 × 30 cm
sign. PD J. Jíra 85
na rubu popis autorem

28 000 Kč

144.
Jíra Josef (1929–2005)

Šípky od Rovenska
1997
olej, plátno
25 × 30 cm
sign. PD J. Jíra 97
na rubu popis autorem

28 000 Kč

145.
Jíra Josef (1929–2005)

Akt z Rues des Ecoufes
1985
olej, plátno
40 × 50 cm
sign. PD Paris 85 J. Jíra
PD název autorem, na rubu popis 
autorem, štítek: Umělecká sbírka 
Vitar Zlín, ev. č. 169

65 000 Kč

143
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Josef Jíra je z umělců nesnášejících lhostejnost. Jeho štětec přepadá plátno a mnohé 
z jeho prací, vznikajících často s urputnou netrpělivostí, jako by dávaly v šanc malířův 
život. Je to neúplatné malování a má v sobě prokletí toho rodu, jaké nesl třeba František 
Tichý. I Jíra je ve své generaci nezařaditelný. Miluje proudění a dravost života. Je neustále 
plný vzpoury a pěkného hněvu a dovede zatroubit do života na villonovu notu. Ale táhne 
svou krajinou zároveň s neutuchající donkichotskou vírou a nenapravitelnou neschop-
ností dát si zkazit charakter.

Jíra je zpodobitel bizarních příběhů přelidněného světa. Jeho pracemi jako by v prvo-
bytné pospolitosti pádili andělé i ďáblové, jednooké bytosti patřící dnes už mezi stálice 
českého výtvarného umění. Přímo zhutňuje konflikty, v sobě i v době, je uhranut stále 
očividnější fragmentárností světa, v němž žijeme. Fragmentem jsou tváře, těla, stromy, 
měsíc, nebesa, vody…

„…srdečně zdravím, jsem pořád na Skále, maluju a stavím. Je tam hodně červený, ta 
hlava s očima je bílá, hodně pastózní, je to takový smutný, trochu loučení, něco, co člo-
věk dobře zná a ono to mizí. Ono, když o tom píšete, to jde špatně, a tak jsem Vám to 
raděj namaloval…”

z dopisu autora

145
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146.
Kolář Jiří (1914–2002)
Triptych
1976
kolář, proláž, chiasmáž
30 × 21 cm
sign. PD monogram JK 76

35 000 Kč

147.
Kolář Jiří (1914–2002)
Bez názvu
1985
koláž
40 × 30 cm
sign. na rubu J. Kolář 85

41 000 Kč

146

147
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148.
Novák Ladislav (1925–1999)

Souvenirs á Šíma
1987
muchláž, lavírovaná tuš
43 × 29,5 cm
sign. PD monogramem s datací 9.5 87

18 000 Kč

149.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Bárky
barevná litografie
18 × 25 cm
sign. PD Jan Zrzavý

8 000 Kč

148

149
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150.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Theophrastus Bombastus Paracelsus von 
Hohenheim
1974
olej, dřevěná deska
50 × 35 cm
sign. UD J. Vyleťal, monogram JV
na rubu popis autorem
vystaveno: na výstavě Mannheim

Do dvaceti jez, kolik můžeš, do padesáti, 
kolik musíš, a po padesátce tak málo, jak 
jen můžeš.

Paracelsus, vlastním jménem Philippus 
Aureolus Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim (1493–1541) byl alchymista, 
astrolog a lékař, který učinil několik důleži-
tých objevů a předznamenal vznik novo-
dobého lékařství. 

65 000 Kč

151.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Meister Eckhart
1974
olej, dřevěná deska
50 × 35 cm
sign. UD J. Vyleťal, monogram JV
na rubu popis autorem

vystaveno: na výstavě Mannheim

Mistr Eckhart (1260-1327) byl německý 
teolog, filozof a dominikán, známý přede-
vším jako mystický spisovatel a představi-
tel platonizující metafyziky. 

Přednášel v Paříži, stal se představeným 
řádu pro celé Německo, znovu byl povo-
lán do Paříže a vrátil se jako zástupce 
představeného do Štrasburku, přednášel 
také v Kolíně nad Rýnem.

65 000 Kč

150

151
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152.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Friedrich Hölderlin
1974
olej, dřevěná deska
50 × 35 cm
sign. UD J. Vyleťal, monogram JV
na rubu popis autorem
vystaveno: na výstavě Mannheim

Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770–1843) byl německý lyrický básník, spojovaný 
s uměleckým hnutím známým jako romantismus. Hölderlin byl také významný myslitel 
německého idealismu, zejména v období jeho přátelství a spolupráce s Friedrichem 
Hegelem a Josephem Schellingem.

65 000 Kč

152
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153.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Kostlivec
kombinovaná technika, karton
28,5 × 19,5 cm (výřez)
sign. UD J. Vyleťal
vystaveno: na výstavě Mannheim

30 000 Kč

154.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Stojící
1975
kombinovaná technika, karton
28,5 × 19, cm (výřez)
sign. UD J. Vyleťal 1975
vystaveno: na výstavě Mannheim

28 000 Kč

155.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Kosmos
1974
kombinovaná technika, karton
34 × 20 cm (výřez)
sign. UD J. Vyleťal 1974, monogram JV
vystaveno: na výstavě Mannheim

30 000 Kč

153

154

155
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156.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Krajina
1974
kombinovaná technika, karton
30,5 × 23,5 cm (výřez)
UD J. Vyleťal 1974
vystaveno: na výstavě Mannheim

28 000 Kč

157.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Kompozice
kombinovaná technika, karton
33 × 23 cm (výřez)
sign. PD J. Vyleťal, monogram JV
vystaveno: na výstavě Mannheim

30 000 Kč

158.
Vyleťal Josef (1940–1989)

Vejce
1973
kombinovaná technika, karton
33,5 × 15,5 cm (výřez)
sign. LD J. Vyleťal 1973, UD monogram JV
vystaveno: na výstavě Mannheim

28 000 Kč

156 157
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159.
Tikal Václav (1906–1965)

Obraz
1958
olej, překližka
46,5 × 56 cm
sign. PN Tikal 58
na rubu razítko: Vystaveno Galerie Moderna 2013
pravost potvrzena: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

95 000 Kč

160.
Matal Bohumír (1922–1988)

Abstraktní kompozice
1975
olej, sololit
25 × 16,5 cm
sign. UD Matal 75

17 000 Kč

159

160
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161.
Souček Karel (1915–1982)

V pasáži
kolem 1965
kvaš, karton
48 × 67 cm
sign. LD K. Souček

12 000 Kč

162.
Souček Karel (1915–1982)

Ulice velkoměsta
akvarel, kvaš, karton
28,5 × 52 cm (výřez)
sign. PD K. Souček
na rubu pozůstalostní razítko: Karel Souček Kladno, 
ev. č. 798

25 000 Kč

161
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163.
Dlouhý Bedřich (1932)

Testování slečny
1996
kombinovaná technika, karton
69 × 48 cm
sign. UD Dlouhý 1996
UD název autorem

55 000 Kč

164.
Valter Karel (1909–2006)

Noční sen
1967
tempera, karton
47 × 62 cm
sign. PD Valter 67

28 000 Kč

163
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165.
Novák Vladimír (1947)

Rozhovor
1968
olej, plátno
89 × 125 cm
sign. na rubu V. Novák 1968
na rubu přípis: 1968 15. 6. – 20. 9.

90 000 Kč

166.
Kokolia Vladimír (1956)

Špička v metru
1982
olej, akryl, plátno
101 × 90 cm
sign. na rubu Kokolia 1982
vystaveno v Domě umění města Brna

35 000 Kč

165
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167.
Matal Bohumír (1922–1988)

Dvojice
1971
kombinovaná technika, karton
40 × 28 cm
sign. LD Matal 1971, PD Prudká 30/
XI 71
LD dedikace autorem

15 000 Kč

168.
Hudeček František (1909–1990)

Noční chodec
1962
tuš, tempera, karton
29 × 22,5 cm
sign. LD Fr. Hudeček 62

9 000 Kč

167 168
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169.
Veselý Aleš (1935)

Stigmatický reliéf
1963
kombinovaná technika, reliéfní tisk, 
pigment, perforace
57 × 46 cm
sign. UD Aleš Veselý 1963

Nabízený reliéf je typickým před-
stavitelem velmi silné tvorby Aleše 
Veselého z počátku šedesátých let 
a navíc je svým materiálovým prove-
dením vzácný, tedy sběratelsky vyhle-
dávaný. Konzultováno s autorem, 
který potvrdil autenticitu reliéfu.

8 000 Kč

170.
Klápště Jaroslav (1923–1999)

Modré torzo
1965
olej, tempera, písek, plátno
116 × 100 cm
sign. LD Klápště
na rubu štítek ČFVU s popisem a razítko 
výstavy: Oblastní galerie Liberec

48 000 Kč

Jaroslav Klápště je umělec drsný, dra-
matický, prudký, vášnivý. Jeho díla 
odrážejí rozpolcenost světa, chaos 
doby, tíhu, ale i moc svědomí, pro-
měnlivost mysli, svárlivost srdce či 
břesknost smíchu.

171.
Klápště Jaroslav (1923–1999)

Hlava
1962
kombinovaná technika, plátno
47 × 34 cm
sign. na rubu na blindrámu J. Klápště 
Hlava 1962
na rubu na blindrámu razítko pozůstalosti 
autora

25 000 Kč

170
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172.
Stratil Václav (1950)

Moje milá
1977
olej, plátno, vrypy
90 × 75 cm
sign. PD 77 Stratil, LD Stratil 77

28 000 Kč

173.
Istler Josef (1919–2000)

Kompozice
1962
olej, karton, sololit
48 × 44 cm
sign. LD Istler 62
na rubu značeno Istler 62/7

25 000 Kč

174.
Bělocvětov Andrej (1923–1997)

Bez názvu
1962
olej, sololit
68 × 50 cm
sign. PN Bělocvětov 62

45 000 Kč

172
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Andrej Bělocvětov bezesporu patří k významným osobnostem našeho výtvarného umění 
druhé poloviny dvacátého století a jeho kvalitní obrazy jsou stále více ceněny. Již jako stu-
dent na pražské akademii byl Bělocvetov považován ze velký talent a už od mládí se začí-
ná výtvarně profilovat názorovou svébytností. Jeho malířská cesta se ubírala přirozeným 
a logickým vývojem od surrealistických počátků, přes ovlinění akční malbou počátkem 
šedesátých let až k poměrně rozsáhlému dílu inspirovanému rodinným a domácím pro-
středím. Z nevelké řady obrazů malovaných v patrném spirituálním souzněním s dobovou 
vlnou abstraktní exprese, vyniká nabízené dílo velmi zdařilou dynamikou a barevností. 

174
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175.
Šimotová Adriena (1926)

Postava
1980
vrypy, pigment, karton
37,5 × 20 cm
sign. PD Adriena Šimotová 80

22 000 Kč

176.
Šimotová Adriena (1926)

Rozhovorem XI.
1998/1999
bílý pigment, sklo
40 × 40 cm
sign. nezjištěna
popsáno v monografii Pavel Brunclík – Adriena 
Šimotová, 2006, str. 315, č. 791

45 000 Kč

177.
Šimotová Adriena (1926)

Rozhovorem X.
1998/1999
bílý pigment, sklo
40 × 40 cm
sign. nezjištěna
popsáno v monografii Pavel Brunclík – Adriena 
Šimotová, 2006, str. 315, č. 791

45 000 Kč

Pro Adrienu Šimotovou je komunikace de facto identická s tvorbou. Autorčina komuni-
kace je samozřejmě komunikací výtvarnice, ať je to v kresbě přes šablonu nebo v ještě 
křehčím a pomíjivějším zviditelňování prostřednictvím sypaného pigmentu. V souboru 
nazvaném Rozhovorem je to dokonce pouze pigment bílý, jen zafixovaný mezi dvěma 
skly. Zůstávají pouhá ústa, je to vlastně jakési rozvíjení tautologie, ústa sama jsou artiku-
lována prostřednictvím jazyka vizuálního umění, a tak je z několika aspektů zpytováno 
téma řečové komunikace, jež se děje prostřednictvím těla.
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178.
Kolíbal Stanislav (1926)

Bez názvu
1970
kresba tuší, karton
44 × 31 cm
sign. na rubu 70
na rubu razítko Galerie Grossetti Milano

Nabízená práce, patřící do 
série tzv. bílých kreseb z pře-
lomu šedesátých a sedmdesá-
tých let v sobě snoubí vše typic-
ké z autorova pohledu na geo-
metrii, spojenou s porušeností 
jejího obligátního tvaru a řádu. 
Obdobné kresby se vyskytují 
jen ojediněle a tato je díky své 
účasti na výstavách v zahranicí 
obzvlášť sběratelsky hodnotná.

14 000 Kč

179.
Dobeš Milan (1929)

Bez názvu
2000
koláž, karton
47 × 47 cm
sign. PD M. Dobeš 2000

Dynamická koláž uznávaného 
mistra a dnes již téměř legendy 
kinetického umění. Jedná se 
o unikát.

15 000 Kč

178
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180.
Bonato Victor (1934)

AXA-KK-69
1971
opticko-kinetický reliéf, sklo se stříbrnou reflexní vrstvou, hliník, dřevo
35 × 35 × 2 cm
sign. na rubu Victor Bonato
na rubu štítek výstavy Galerie Deadalus, březen 1971 s popisem díla

16 000 Kč

Viktor Bonato je nedílnou součástí tzv. Düsseldorfského okruhu konkrétistů a jeho typickým 
materiálovým prostředkem uměleckého vyjádření se stalo, vedle olova, kamene a skla 
hlavně zrcadlo. Jeho série deformovaných zrcadlových objektů autora nejvíce proslavily 
a nabízené dílo patří díky své čtyřnásobné deformaci do nejzajímavější edice. Reliéf je ve 
výjímečně dochovaném stavu bez nejmenších známek oxidace reflexní plochy.

180
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181.
Grygar Milan (1926)

2/Trvání
1991/1992
olej, akryl, plátno
45 × 45 cm
sign. na rubu na blindrámu Milan Grygar 
1991–92
na rubu na blindrámu název autorem

120 000 Kč

182.
Novosad Karel (1944–2008)

Bez názvu
1971
kvaš, lepenka
48 × 48 cm
sign. na rubu Novosad 71

Karel Novosad se po emigraci do Německa 
a následných studiích u profesora Almira 
Mavigniera v Hamburgu velice rychle 
etabloval svými geometrickými díly s pre-
cizně provedenými kompozicemi barev-
ných linií, která byla už ve své době vysoce 
hodnocena a vystavována s velikány kon-
struktivismu, jakými jsou napřiklad Max Bill, 
Getulio Alviani, či Francois Morellet.

19 000 Kč

183.
Vasarely Victor (1906–1997)

Geometrická kompozice
1982
barevná serigrafie 41/50
65 × 60 cm
sign. UD Vasarely

15 000 Kč

181 182
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184.
Loewensberg Verena (1912–1986)

Bez názvu I.
1973
barevná serigrafie 43/200
54 × 54 cm
sign. PD Loewensberg 73

15 000 Kč

185.
Loewensberg Verena (1912–1986)

Bez názvu II.
1973
barevná serigrafie 43/200
54 × 54 cm
sign. PD Loewensberg 73

12 000 Kč

186.
Wilding Ludwig (1927–2010)

47
1969
asambláž, karton, dřevo
50 × 50 × 4 cm
sign. na rubu na štítku Wilding 69
na rubu autorský štítek s popisem díla

Tento vysoce ceněný německý autor patří 
mezi protagonisty evropského kinetismu.

40 000 Kč

Verena Loewensberg společně s Max Billem 
a Richard Paul Lohsem patřila k jádru tzv. 
„Zürcher Konkretisten“ a intenzivně se zabý-
vala hledáním vlastních cest a interpretací 
poválečného konstruktivismu. Její dílo je 
velice kreativní a přísnost geometrie se 
v něm konfrontuje s inteligentně volenou 
barevností. Nabízená serigrafie byla vytiště-
na na barevně stálé PVC folii, byla publiko-
vána na titulní straně katalogu s jejími díly 
v edici Meissner „9x5 Konkret“ a s číslová-
ním i podpisem je velmi vyhledávaná.

184 185
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187.
Agam Yaacov (1928)

Bez názvu
agamograph – opticko-kinetická asambláž, karton, plast 15/99
32 × 32 cm
sign. PD Agam

17 500 Kč

Yaacov Agam je jedním ze stěžejních pilířů světového kinetického umění a tzv. op-artu. 
Jeho záliba v působivých a bohatých barevných kontrastech spojených s optickými 
klamy se nese celým jeho dílem a nabízené dva Agamography jsou toho dokladem. 
Tento druh děl s velice působivým vnitřním pohybem byl tvořen paralelně ke statičtěji 
působícím grafikám v menších sériích. Nabízený Agamograph je zvlášť zajímavý seriál-
ním řazením vertikál a dynamikou jejich pohybu.

187
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188.
Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
1968
koláž, akryl, karton
50,5 × 63 cm
sign. PD Jan Kotík 68

18 000 Kč

189.
Hangen Heijo (1927)

Ordnungsfolge 51
1971
barevná serigrafie 16/50
60 × 60 cm
sign. PD Haijo Hangen 1971

8 000 Kč

Geometrické kompozice Haijo Hangena jsou koncipovány pomocí logických kombinací 
a vzájemných vztahů jednotlivých prvků. Tématicky se blíží dílu našeho Jana Kubíčka 
a též pracuje ve svých obrazech v navzájem kombinovatelných sériích, ale ještě více se 
věnuje kontrastnímu působení barev.
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191.
Böhm Hartmut (1938)

Bez názvu
1971
barevná serigrafie, autorský tisk 
33/40
50 × 50 cm
sign. PD Böhm 71

9 000 Kč

Hartmut Böhm je mistrem seriál-
ních kompozic. Často pracuje ve 
velkých formátech, nezřídka se 
obrací ke kovu a z tohoto neosob-
ního materiálu vyrábí jednotlivé 
prvky v posloupně se měnících 
velikostech, či tvarech, ze kterých 
pak sestavuje svá díla. Určitá názo-
rová blízkost s Klausem Staudtem 
je přivedla na mnoha společ-
ných výstavách ke konfrontacím 
svých děl, kde se jasně ukáza-
ly rozdíly mezi Staudtovou poe-
tičností a Böhmovými direktněji 
působícími sériemi. V nabízeném 
grafickém listu, vydaném v nízkém 
nákladu se ale Böhm tématicky 
téměř blíží ke svému lyričtěji tvořící-
mu kolegovi.

190.
Lenk Kaspar Thomas (1933)

Schichtung
1969
barevná serigrafie, zkušební tisk
59 × 59 cm
sign. PD Lenk 69

8 000 Kč

Dílo německého konstruktivisty 
Thomase Lenka se většinou vyzna-
čuje skládáním neutrálně barev-
ných geometrických prvků do finál-
ních tvarů vrstvením a kombinací 
s jasnou barevností některých jejích 
částí. Jako sochař pracoval pře-
vážně s kovem, či akrylem a často 
v kontrastu se signálními barvami.

Nabízená grafika je velmi typická 
jak pro autorovu tvorbu, tak pro 
éru přelomu šedesátých a sedm-
desátých let.
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192.
Costalonga Franco (1934)

Oggetto Cromocinetico
mezi 1968–1973
opticko-kinetický objekt, plast, kov
47 × 47 × 8 cm
sign. na rubu COSTALONGA, F. Costalonga
na rubu číslo soupisu OCBCRB 13

58 000 Kč

Italský autor Franco Costalonga je od šedesátých let představitelem evropského kine-
tického umění a úspěšným tvůrcem reliéfních objektů, které se někdy pohybují pomocí 
elektromotorku, ale většinou kalkulují pouze s pohybem jejich pozorovatele. Systémy zrca-
dlových konkáv nazvané Oggetti Cromocinetici, které autor dle informací v jeho mono-
grafii Dynamic Art (vydalo Canova Edizioni 2006) tvořil mezi rokem 1968 a 1973 se změnou 
pozice diváka uvnitř magicky barevně mění a vytvářejí psychedelickou iluzi nečekaně 
pulzujících 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 
číslem OCBCRB13, jímž autor označil nad podpisem i nabízený reliéf.
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KÁJA SAUDEK & MILOŠ MACOUREK

MURIEL A ANDĚLÉ

Aukce Topičův salon Praha
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193.

Saudek Kája (1935)

Muriel a andělé – kompletní 
komiks (131 stran)
1969
kombinovaná technika: kresba tuší, 
akvarel, běloba, tužka, pastelky, koláž
22 × 15 / 40 × 36 (karton 45 × 85) cm

kompletní soubor 131 komiksových  
kreseb s původní obálkou, vytvořil  
Kája Saudek podle námětu a scénáře 
Miloše Macourka 

konzultováno a pravost potvrdil: 
Tomáš Prokůpek

vyvolávací cena: 5 900 000 Kč

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Komix Muriel a andělé bude nabídnut jako 
celek za 5 900 000 Kč. Pokud se nenajde 
zájemce, bude soubor vyvoláván a pro-
dáván po jednotlivých listech. Ceny jed-
notlivých listů jsou uvedeny v samostatném 
katalogu, který si můžete zakoupit v našich 
galeriích v Brně a Praze. 
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Muriel a andělé je československý komiks, jehož autory jsou Kája Saudek (kresby) a Miloš 
Macourek (scénář). Byl vytvořen již v roce 1969, ale díky postupující normalizaci nebyl 
tehdy vydán (pouze 29 černobílých stran v časopise Mladý svět). V roce 2009 byl v anke-
tě odborníků na komiksovém informačním serveru Komiksárium prohlášen za nejlepší 
český komiks všech dob.

Grafickou předlohou k několika postavám byly osoby z okolí Káji Saudka:
 � Muriel – Olga Schoberová, tehdejší přítelkyně
 � generál Xeron, hlavní padouch – Jan Saudek, bratr

Po Muriel, slavné Kájově postavě, je pojmenovaná komiksová cena každoročně udělo-
vaná na Komiksfestu.

Z iDnes.cz

Nejlepší český komiks nakreslil Kája Saudek, určili odborníci.

5. září 2009

Nejlepším českým komiksem historie byl zvolen příběh Káji Saudka Muriel a andělé. 
„Skvěle mixuje dobrodružství, romanci a humor,“ zní verdikt poroty.

Rychlé šípy? Čtyřlístek? Alois Nebel? Nikoli! Podle šedesátičlenné poroty složené z publi-
cistů, tvůrců i sběratelů komiksu se nejlepším českým komiksem stal příběh Muriel a andě-
lé. Jeho autory jsou Kája Saudek a Miloš Macourek, příběh vytvořili už v roce 1969, ale 
v září před 40 lety už nesměl vyjít. Ovlivněni ideály hippies totiž Saudek s Macourkem 
stvořili planetu šťastných lidí, na níž pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí, a to ten-
krát – zkrátka neprošlo.

Saudkovo místo v dějinách českého komiksu je však ještě zásadnější – v anketě, kterou 
vyhlásil komiksový magazín Komiksárium, se na třetím místě umístil i jeho slavný Lips 
Tulian. A jen pro pořádek: druhé byly Rychlé šípy, Čtyřlístek skončil až desátý.

Pod názvem Komiks je pimprlový epos napsal v roce 1969 Rudolf Křesťan o Kájovi 
Saudkovi, že se mu komiks stal „právě takovým výrazovým prostředkem, jako někomu jiné-
mu zpěv či bigbeatová kytara“. A Saudek tenkrát ve svých vzpomínkách uvedl: „Od roku 
1949 do roku 1965 jsem si kreslil jen pro sebe a taky pro učitele ve škole, co mi to zabavo-
vali.“ Pak na Barrandově dělal dekoratéra a krátce nato namaloval titulky a komiks pro 
film Kdo chce zabít Jessii?

„Komiks je vlastně pimprlový epos, ovšem musí mít dobré libreto, totiž scénář může být 
klidně hloupý, ale nesmí mít dějové kazy, musí se držet žánru, třeba jako reklama, která 
může být také hloupá a krásná zároveň. Komiks není umění, komiks je komiks,“ říkal.

Osud autora nejlepšího českého komiksu a vlastně jediného českého komiksového auto-
ra, jehož pověst přesáhla hranice, je smutný – už roky leží v kómatu v motolské nemocnici. 
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