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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
27. 9. – 6. 10. 2013  (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 2 hodiny předem na telefonu 603 42 49 13. 

Všechny dražené předměty jsou opatřeny certifikátem o pravosti díla.

AUKce / AUcTiON
Proběhne v neděli 6. 10. 2013 ve 13.30 hod., topičův salon, Praha 1,  
Národní třída 9. 

Will take place on october 6, 2013 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
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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: 6. 10. 2013 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 October 6, 2013 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)

Pobřežní krajina
olej, plátno
57 × 90 cm
nesignováno

vystaveno:
 � na výstavě Podoby krajiny v malířské dílně Jana Jakuba hartmanna v obrazárně 
Pražského hradu od 31. 3. 2009 do 1. 2. 2010

přednášky k obrazu:
 � kabinetní malba – Phdr. hana seifertová
 � krajina v českém barokním malířství 17. a 18. století – mgr. Andrea rousová

odhadní cena: 1 600 000 – 2 200 000 kč Vyvolávací cena: 1 250 000 Kč

kabinetní obraz s námětem krajiny si získal v Čechách zvláštní oblibu po roce 1700 v sou-
vislosti se zakládáním aristokratických obrazáren.

Jan Jakub hartmann se jako jediný v tomto oboru specializoval. spolu se svými syny se 
osvědčil jako žádaný umělec, který dokázal vyjít vstříc požadavkům náročných domá-
cích sběratelů. Podle jejich přání maloval krajinomalby ve „starém slohu”, navazující na 
obrazy o sto let starších umělců Jana i. a Jana ii. Brueghelů a jejich flámských současníků.

v Pobřežní krajině navázal Jan Jakub hartmann na již dříve oblíbený typ krajiny – svět 
(něm. Welt land-schaft). Pozorný divák v ní může shledat to, co podle tehdejších představ 
evokovalo rozmanitost stvořeného světa – hory a daleká údolí, města a hrady, pobřeží 
s činností lidí.

tato krajina je jedinečným dílem zachycujícím rovněž mořské pobřeží, s nimž se u ostat-
ních hartmannových děl nesetkáváme. kompozičně vychází z krajiny od Jana Breughela 
staršího „pobřežní krajina”, jež je v současné době ve sbírkách Alte Pinakothek mnichov. 
s tímto dílem se musel Jan Jakub hartmann ve své době setkat a pojmout jej ke svému 
obrazu předlohou.

Jedná se o velice kvalitní dílo tohoto významného českého barokního umělce, jež je 
svou kvalitou zcela výjimečné a právem bylo zařazeno do programu výstav obrazárny 
Pražského hradu.

misTr ČesKé 
bArOKNÍ mALby
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2.

Navrátil Josef (1798–1865)

Horské jezero s chrámem
50. léta 19. stol.
kvaš, lepenka
21 × 26,5 cm
sign. Pd monogram JN

odborná expertiza: Phdr. olga  
macková, csc.

odhadní cena: 200 000 – 250 000 kč
 Vyvolávací cena: 150 000 Kč

tuto krajinu z Alp považuji za bezpochybné 
dílo Navrátilovo vzhledem k jedinečnému 
mistrovství v kvašové malbě, v níž nemá 
Navrátil ve středoevropské oblasti konku-
renta.

obraz vznikl patrně počátkem 50. let, tedy ve 
vrcholném umělcově období. obohacuje 
naše poznání krajinářské tvorby Navrátilovy 
velice přínosným a zajímavým způsobem.

PhDr. Olga Macková, CSc.

ČesKý 
mALÍřsKý 
ZáZrAK 
19. sTOLeTÍ
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3.

mucha Alfons (1860–1939)

Lilita
1890
bílá kvaš, akvarel, lavírovaná tuš, papír
54 × 38 cm
sign. Pd mucha 90

ilustrace ke knize svatopluka Čecha 
Adamité, 1897

provenience:
 � privátní sbírka Švýcarsko, 1972

literatura:
 � Ann Bridges – Alfons mucha, kompletní 
grafické práce, Paříž, Academy editions, 
1980, s. 130 a 166, č. l13

odhadní cena: 500 000 – 600 000 kč
 Vyvolávací cena: 350 000 Kč

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

sVěTOVý UměLec 
ČesKéhO půVOdU
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4.

radimský Václav (1867–1946)

Kotvící lodě
kol. r. 1900
olej, malířská lepenka
54,6 × 73 cm
sign. Pd radimský

na rubu štítek obrazárna Alexandr Jelínek, 
Praha, 1942 s potvrzením pravosti díla

odborná expertiza: Phdr. mgr. michael 
Zachař

odhadní cena: 600 000 – 800 000 kč
Vyvolávací cena: 490 000 Kč

václav radimský patří k emblematickým 
autorům impresionismu, jejž navíc rozvíjel 
přímo v jednom z jeho ohnisek, v malířské 
kolonii claude moneta v giverny.

Posuzovaný obraz nebyl dosud publiko-
ván. objevil se v nabídce aukční galerie 
Bonhams v New Yorku dne 26. října 2011 
pod kat. č. 183 s proveniencí předváleč-
né galerie Alexander Jelínek Praha. svoji 
kultivovanou malířskou fakturou, zvláštní 
odstíněnou náladou (pozoruhodné napětí 
vytváří absence stafáže a většího počtu 
loděk, k nimž lidé neodmyslitelně patří) 
včetně nervního rukopisu evokuje obrazy 
radimského první francouzské dekády.

Jde o velmi kvalitní ukázku radimského 
rané tvorby, dílo neopominutelných kvalit, 
pro něž by i mělo být zařazeno do výběro-
vého soupisu umělcových děl.

PhDr. Mgr. Michael Zachař

prOpAGáTOr 
impresiONismU
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5.

brožík Václav (1851–1901)

Děvče v březovém háji
olej, dřevěná deska
27 × 17,5 cm
nesignováno

na rubu pečeť umělecké pozůstalosti autora

odborná expertiza: Phdr. olga macková, csc.

odhadní cena: 120 000 – 150 000 kč Vyvolávací cena: 85 000 Kč

Brožík, jedna z hlavních osobností tzv. 
generace Národního divadla, sklízel obdiv 
za svá díla v oblasti výpravné historické 
malby. většina z nich se váže na dlouhole-
tý umělcův pobyt v Paříži.

méně známou kapitolou malířova díla tvoří 
obrazy spojující portrét nebo žánr s kra-
jinou, vzniklé převážně na bretaňském 
venkově, k nimž patří i tento půvabný obraz 
venkovského děvčátka, v jarní přírodě pod 
kmeny bříz. Projevuje se tu vliv plenérismu 
barbizonských, také soucitného realismu 
J. F. milleta a Bastiena lepage.

svěží barevnost, bezprostřednost a nehle-
danost v uchopení námětu tvoří z tohoto 
naprosto autentického dílka velmi zajíma-
vý doplněk k poznání Brožíkova mnoho-
stranného mistrovství.

PhDr. Olga Macková, CSc.

VýrAZNá OsObNOsT 
GeNerAce 
NárOdNÍhO diVAdLA
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6.

prucha Jindřich (1886–1914)

Krajina z Železných hor
olej, lepenka
29 × 38 cm
Pd Prucha

odborná expertiza: mgr. Zdeněk sejček a Phdr. mgr. michael Zachař

odhadní cena: 350 000 – 500 000 kč Vyvolávací cena: 280 000 Kč

vzhledem ke studii a srovnávání malířského stylu a vzhledem k použitému materiálu, 
jakož i k epoše podobných děl, lze bezpečně určit, že dílo pochází z výtvarné činnosti 
českého malíře, současníka české avantgardy Jindřicha Pruchy.

Podobných krajinných námětů téměř o stejné velikosti pochází z Pruchova období po 
jeho příjezdu z jeho uměleckých studií v mnichově na jaře roku 1912. v té době tvořil 
první malířské záznamy v okolí samoty Župandy v Železných horách, konkrétně poblíž 
jím navštěvované vesnice kraskov, kde se velice přátelsky stýkal se svým přítelem řídícím 
učitelem Antonínem Zavadilem.

dílo je malováno živě, v expresivním podání s převládajícími horizontálními štětcovými 
tahy, tedy po formě viděného terénu. signatura „Prucha” je v pravém rohu dole, psaná 
štětcem souvisle s malbou.

Pruchova rukopisná exprese se zcela odráží v jeho tehdejším malířském názoru.

Mgr. Zdeněk Sejček

Po návratu z mnichovských studií na jaře 1912 zacílil Prucha domů do Železných hor 
a vytvořil řadu velkých silných obrazů, mj. slavný rodinný portrét. kromě těch pracoval 
v plenéru na lepenkách a chytal atmosferické imprese, jimž ovšem v jeho případě patří 
spíš označení exprese.

v okolí Župandy, kde Pruchovi bydleli, vnímal neobyčejně citlivě každý záhyb terénu, 
vlnění větví, měnlivá mraka, jimž dokázal vetnout až elektrizující uhrančivost – mentálně 
jde o pokračování lebedovského nervního vidění krajiny jako projektu sebe sama.

Jedním z úhelných pláten té doby je obraz opuka z předešlého roku (Ng v Praze), 
k němuž má posuzovaný obraz blízko podobně jako k dalšímu obrazu z jara 1912 a totiž 
krajině s křížem.
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mALÍř expresiVNÍhO 
ViděNÍ KrAJiNy

velkým tématem pozdně jarních měsíců byl 
námět stromu v krajině – ten varioval téměř 
v desítce pláten. tomu předcházela série 
menších obrazů někdy z dubna či května, 
kam třeba řadit i nově dohledaný obraz 
značné expresivní síly. odpovídala by roz-
ladění, v němž se Prucha po mnichovské 
epizodě ocitl a zároveň osobní razanci, s níž 
se vrhal do nového tvůrčího zápasu, jejž 
ostatně podstupoval kontinuálně.

Posuzovaný obraz je mimořádným nále-
zem a sběratelsky unikátním uměleckým 
artefaktem z počátků naší expresionistické 
malby.

PhDr. Mgr. Michael Zachař
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7.

slavíček Antonín (1870–1910)

Deštivý večer (Letná v dešti)
1902
barevné křídy, pastel, kvaš, plátno
90,5 × 117 cm
sign. Pd A slavíček

na rubu na blindrámu zbytek štítku 
s popisem letná vii. 

odborná expertiza: Phdr. olga  
macková, csc.

odhadní cena: 3 000 000 – 3 500 000 kč
 Vyvolávací cena: 2 800 000 Kč

v prvých letech nového letopočtu domi-
nují v slavíčkově tvorbě dva tématické 
okruhy, kameničky a Praha. tento obraz 
patří nepochybně k dílům inspirovaným 
letnou. Překvapuje v několika aspektech: 
především tím, že je to rozměrný pastel, což 
je u slavíčka vzácné, ale několik pastelů 
analogických rozměrů i tématu existuje 
a literatura je reprodukuje (např. známý 
deštivý večer, 114 × 193 cm, v Ng).

dále a především překvapuje tím, jak roz-
měrné mistrovské dílo zůstávalo skryto po 
tak dlouhou dobu. slavíčkovo jedinečné 
mistrovství se tu jeví v celé působnosti. 
všední městský motiv je převeden do hlu-
bokého pocitového zážitku, tím v rámci 
impresionismu jde slavíček svým způso-
bem niterněji, srovnáváme-li s pařížskými 
obrazy moneta nebo Pissarra.

tento slavíčkův pastel patří k vrcholným 
dílům klasika české krajinomalby.

PhDr. Olga Macková, CSc.
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8.

radimský Václav (1867–1946)

Krajina z Polabí – Slepé rameno 
řeky
olej, lepenka
68 × 80 cm
sign. Pd v. radimský

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

kolem roku 1920 se v obrazech václava 
radimského primární škála zelení dopl-
ňuje o okrově oranžové tóny a alizarinové 
modře, na podání říčních porostů z let 
1920–1925 je zvláštní nervní pastóznost 
malby. do tohoto období řadíme i náš  
nabízený obraz „krajiny z polabí – slepé 
rameno řeky”.
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t. F. Šimon zachytil jedinečnou atmosféru 
doby dávno minulé, svět plný barev, valé-
rů, tónů, ale i hlubokých stínů a světelných 
kontrastů. 

v Paříži byl vystaven umění impresionismu, 
ale podařilo se mu vytvořit svůj vlastní styl při 
zachování vysoké umělecké úrovně.

tato metropole západního světa zapůsobila 
na mladého umělce především intenzitou 
pouličního života.

Šimon zachytil tyto pařížské scény do obra-
zů poetickým způsobem, který mu získal 
široký okruh obdivovatelů. Jeho francouzští 
kolegové pojmenovali tyto kusy „Paysages 
de Paris” (Pařížské krajiny). Nábřeží, trhy, 
bulváry, ulice a uličky, zákoutí, zastavárny 
a butiky, vše v měkkých liniích a tlumené 
barevné harmonii. Šimon bravurně vystihuje 
nokturno, kdy civilizační produkty získávají 
plné vyznění a žádný přirozený paprsek 
slunce již nenarušuje tuto zcela umělou 
scenérii. 

9.

Šimon Tavík františek (1877–1942)

Náměstí Concorde v Paříži
olej, plátno
60 × 73 cm
sign. Pd t. F. Šimon, na rubu t. F. Šimon

pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

provenience:
 � význačná sbírka Brno

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

AUTOr LyricKé 
NOVOrOmANTiKy
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10.

blažíček Oldřich (1887–1953)

Vzpomínka na Radešín
olej, plátno
80 × 100 cm
sign. ld o. Blažíček

na rubu razítko prof. o. Blažíček, 
etiketa s popisem obrazu

odhadní cena: 700 000 – 800 000 kč
 Vyvolávací cena: 650 000 Kč

oldřich Blažíček otevírá cestu do 
české krajiny. ví, že otázka slohu, 
formy a rukopisu nejsou věci o sobě, 
ale souvisejí s výtvarným názorem 
a intenzivním prožíváním. 

ví, že nestačí zachytit stav roční doby, 
situaci dne a hodiny, ale důvěrné sžití 
s krajem, jak bylo žádáno moderní-
mi krajináři od doby barbizonských 
romantiků ve všech generacích až po 
impresionisty. Není roční doba, která 
by ho zdržovala doma v atelieru delší 
čas a tak skládá své věci, aby zamířil 
do Nového města, odkud pochází 
a vyjíždí na všechny strany svého 
rodného kraje. Jeho bývalý domov 
rožná, studnice, radešín, slavíkov, 
ale také Štramberk či veřovice jsou 
cílem jeho opakovaných poutí. 

Blažíček se vyvinul v malíře vlasti, 
schopného odkrýt v jejích mnoho-
tvárných podobách vnitřní bytost 
a duši.

misTr 
KrAJiNářsKé 
TVOrby
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11.

beneš Vincenc (1883–1979)

Otava na Písku
1923–5
olej, plátno
74 × 100 cm
sign. Pd v Beneš

na rubu nečitelné razítko

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

Prvým podnětem k nové názorové revizi byla 
sice již cesta k Jaderskému moři na podzim 
1919, ale teprve zájezd do itálie s otakarem 
Nejedlým a oldřichem kerhartem o tři roky 
později jej přivedl k nápadnější změně 
malířské metody. Jeho malířský výraz se cel-
kově zklidnil, barva se ve svých odstínech 
vyjasnila a v souzvuku zharmonizovala. do 
popředí znovu nastoupil zájem o atmosfé-
ru, ale již nikoliv v její impresivní měnlivosti, 
nýbrž ve snaze postihnout konstantnější stav 
světelné situace.
 
v té době Beneš maloval své záběry krajiny 
přísně prostorově stavěné a s kulisami stro-
mů, jež zpevňují celou obrazovou stavbu. 
svou roli tu splnil i dobový neoklasicismus, 
jak jej v krajině formuloval zvláště André 
derain, k němuž měl Beneš vždy velmi 
blízko. ona „harmonie plná realistické bla-
ženosti a vznešenosti“.

hArmONie 
reALisTicKé 
VZNeŠeNOsTi
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12.

Špála Václav (1885–1946)

Peřeje na Orlici
1928
olej, plátno
89 × 116 cm
sign. Pd v. Špála 28

na rubu přípis posledního majitele a č. soupisu 376

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph.d.

provenience:
 � továrník Arnstein
 � významná sbírka Praha

vystaveno:
 � cxliii. výstava svu mánes, Členská, výstavní sály obecního domu v Praze,  
17. 10. – 18. 11. 1928, číslo katalogu 222 („Peřeje orlice, olej“)

popsáno:
 � v knize: václav Špála, soupis díla (1885–1946), Praha, 2002, str. 59: 1928, olej, 376, 
Peřeje na orlici, 116 × 89

uvedeno:
 � v soupisu díla v. Špály s autorovým hodnocením jako „prima vzácné“: „(iii), 1928, olej, 
Peřeje na orlici, 116 × 89, tov. Arnstein“

odhadní cena: 5 000 000 – 6 000 000 kč Vyvolávací cena: 4 500 000 Kč
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Posuzovaný obraz je jednou z nejzdařilejších realizací václava Špály z tzv. „modrého 
období“. díla z této fáze let 1927–1929 vymezují zároveň dobu umělcovy tvůrčí zralosti 
a vrcholného malířského rozmachu. vzniká několik zásadních a směrodatných obrazů, 
k nimž „Peřeje na orlici“ bezesporu patří, všechny v dynamické rukopisné traktaci a ve 
výrazné barevnosti, v níž dominuje úderná modř.

„Peřeje na orlici“ jsou dramatickou symfonií v modré, vzniklou v létě roku 1928 za auto-
rova pobytu v severovýchodních Čechách. Při březích divoké orlice s řadou meandrů, 
hustě obrostlých listnatými stromy a keři, nalezl intimní motiv, který unikátně vygradoval 
do polohy poetického tvůrčího vidění. Špála v tomto díle popřel vše nepodstatné, krajina 
se zjevuje v sumárních a velkorysých formách s náznaky typické geometrizace. umělci 
se bravurně podařilo zachytit svůj dojem z přírodního motivu. v průhledu koridorem větví 
stromů se otevírá pohled na zčeřený tok řeky. Plocha obrazu je pojednána charakteristic-
kými údernými tahy, v dech beroucí záplavě ultramarínové modře, rytmizované zářivými 
akcenty běloby a hnědě. Jen tu a tam se objeví pointa světlé zelené. Špála zachycuje 
expresivní formou krajinu plnou dynamického napětí, což, jak se sám vyjádřil, vyhovovalo 
jeho vnitřnímu rozpoložení. v této souvislosti dodal: „Nemaluji krajiny, ale sebe. motivu 
používám k uplatnění sebe, abych se mohl vyžít, rozvinout svůj výtvarný smysl, ozvěny 
svých citových vztahů…“ (v. Špála)

velkolepá kompozice „Peřeje na orlici“ je dílem vrcholné kvality, již téměř nedostupné 
a na trhu se běžně nevyskytující. Ještě bych chtěla podotknout, že francouzský rozměr 
obrazu (116 × 89 cm) je Špálův největší formát, jaký používal, a to rozhodně ne často.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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13.

Kubín Otakar (1883–1969)

Jarní krajina
1920–22
olej, plátno
51 × 66 cm
sign. ld coubine

odborná expertiza: Phdr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 350 000 – 400 000 kč
 Vyvolávací cena: 250 000 Kč

o tom, že autorem obrazu je otakar kubín 
– othon coubine (1883–1969), nepochybuji.
kubín jej namaloval v době své tvůrčí 
zralosti v duchu neoklasicismu, jehož byl 
jedním z předních evropských představite-
lů. obraz nelze přesně datovat, poněvadž 
kubínův styl se po roce 1919 měnil jen málo 
– měnila se jen umělecká kvalita. Podle 
hladkého způsobu malby i podle námětu 
soudím, že vznikl v první polovině dva-
cátých let, kdy kubín do některých krajin 
umísťoval drobné žánrové výjevy.

Zde je to žena stojící u vesnické usedlosti, 
na jejímž dvorku se pohybují slepice. výjev 
má v sobě něco příjemně naivního a celá 
velmi zvlněná krajina se stromy a lesíky 
působí přívětivě, ba útulně. Její prosto-
rovost zdůrazňují domy, jejich kubičnost 
a drobné odchylky od klasické perspektivy 
připomínají ještě kubínovy kuboexpresivní 
obrazy z doby před 1. světovou válkou. 
v první polovině dvacátých let maloval 
kubín nejen krajiny provensálské, ale také 
auvergnské, a je možné, že i tato jarní kraji-
na je jedna z nich.

PhDr. Jaromír Zemina

předsTAViTeL 
NeOKLAsicismU
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14.

Trampota Jan (1889–1942)

Rybáři v Étretatu
1930
olej, lepenka
62 × 79 cm
sign. ld Jan trampota

na rubu razítko: vystaveno v mánesu 1930

pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

provenience:
 � význačná sbírka, Brno

odhadní cena: 150 000 – 200 000 kč
 Vyvolávací cena: 50 000 Kč

Francouzská moderní kultura představova-
la Janu trampotovi měřítko hodnot a smě-
rodatný ukazatel názorové orientace. do 
Francie se vydal na přelomu jara a léta 
roku 1930 ve společnosti rudolfa kremličky. 
usadili se v Étretatu na pobřeží kanálu 
la manche, zvaném cote d Álbatre.

Zde většinou maloval odpočívající lodě: 
Bárky na břehu, Zelené bárky, Bárky v pří-
stavu, Bárky na pobřeží, Bárky s útesy, Za 
přílivu a další. ve snaze navodit přesvěd-
čivé prostorové vztahy tu trampota dbal 
fyziologické působivosti teplých, často čer-
vených barev, jimiž zpravidla pojednával 
boky člunů nacházejících se v popředí, 
zatímco barvám chladným, ve spektru 
protilehlým, dával přednost tehdy, chtěl-li 
obrazem navodit představu dálky.

Francouzský pobyt stimuloval trampotovo 
sebevědomí i jeho tvůrčí aktivitu. „Jdu 
z práce do práce, večer pak bývám vyčer-
pán a neschopný klidně myslet…, chce 
se mi rvát a zápasit s ostatními o uhájení 
vlastního projevu.“



45



46

15.

procházka Antonín (1882–1945)

Žena s rukama v klíně (Poprsí dívky)
1911
akvarel, karton
40 × 26,5 cm
sign. Pd Ant. Procházka 1911

na rubu razítka výstav: dům umění města Brna 1987, vystaveno v mánesu 1934, 
vystaveno v mánesu 1947 (s přípisem č. k. 188. mánes 47), vystaveno v galerii 
skupiny v. u. 1935, březen, dvě razítka sbírek: venera 912, prof. dr. teyschl, Brno

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph.d.

provenience:
 � Ze sbírky Prof. mudr. otakara teyschla, drsc. (1891–1968), přednosty dětské kliniky 
masarykovy univerzity v Brně, významné osobnosti české pediatrie. Antonín 
Procházka byl jeho blízkým přítelem.

vystaveno:
 � souborná výstava Antonína Procházky, svu mánes, Praha, 15. března – 2. dubna 
1934, úvodní studie vincenc kramář, č. k. 154 („Poprsí dívky ii. Znač.: Ant. Procházka 
1911. 39,5 × 26, 5“)

 � Antonín Procházka, souborná výstava kreslířského díla, výstavní síň skupiny vu Brno 
v hotelu Passage, březen 1935, úvodní slovo na vernisáži mudr. o. teyschl

 � Antonín Procházka, souborná výstava, svu mánes, leden–únor 1947, úvodní studie 
Jaromír Pečírka, č. k. 188 („Poprsí dívky Znač.: Ant. Procházka 1911. 39,5 × 26,5 cm. 
vyst.: 1934“)

 � kubistické kresby Antonína Procházky, kurátor Petr spielmann, Brno, dům umění 
města Brna, 1967

odhadní cena: 600 000 – 800 000 kč Vyvolávací cena: 320 000 Kč
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rok 1910 je po období výtvarné dramatizace (ovlivněné příklady edvarda muncha, 
vincenta van gogha, honoré daumiera ad.) mezníkem dalšího vývoje, kdy autor vstupu-
je na pole kubismu, nejprve v cézannovské verzi. Posuzovaný akvarel vzniká v následné, 
analytické fázi kubismu. „Poprsí dívky“ je jednou z Procházkových vzácných realizací 
z období skupiny výtvarných umělců, k jejímuž jádru patřil.

dílo příkladně demonstruje, jak se Procházkův výtvarný výraz v krátké době (1910–1911) 
zradikalizoval. Přispěla k tomu jistě i návštěva Paříže (podzim 1909), kde se měl možnost 
seznámit s nejaktuálnější tvorbou Pabla Picassa a george Braqua. vnitřní logika auto-
rova vývoje byla korunována několika vrcholnými díly, zejména „Prométheem“ (1911; 
mg Brno), „hamletem“ (1912; Ng v Praze), „koncertem“ (1912; gvu ostrava) a „Ženskou 
polopostavou“ (1912; gvu ostrava). domnívám se, že právě k tomuto posledně jmenova-
nému obrazu se akvarel „Poprsí dívky“ těsně váže. unikátním způsobem předznamenává 
všechny principy, které pak Procházka jen s mírnými obměnami převedl do klasického 
oleje na plátně. kresba tak zachycuje nejčistší umělcovu ideu. Jak ostatně napsal J. B. 
svrček v recenzi autorovy brněnské výstavy kreseb roku 1935 (kde bylo „Poprsí dívky“ také 
vystaveno): „Procházkovy kresby (…) dávají nahlédnout daleko pronikavěji a bezprostřed-
něji, než jeho malířské dílo, do samé podstaty tvořivého procesu tohoto podivuhodného 
malíře…“ (J. B. svrček, Z brněnských výstav. kresby Antonína Procházky, lidové noviny, 
13. 3. 1935)

Procházkova radikálnost a progresivita jde v posuzovaném akvarelu tak daleko, že se 
naprosto zbavuje konkrétní identity modelu. vytváří imaginární podobiznu, jdoucí zcela 
proti běžnému kánonu líbivých portrétů a konvenčním představám o „krásném“ obrazu. 
v této souvislosti je zajímavé připomenout, že i genderová identifikace byla v tuto chvíli 
pro Procházku naprosto nepodstatná (srovnej také např. obraz „hamlet“).

Autor se naopak plně soustředil na stavebnost obrazového organismu, princip, který plně 
vyhovoval jeho touze po řádu. „Poprsí dívky“ se vyznačuje rozkladem uzavřené formy 
figury a její opětovnou skladbou v obrazové ploše, v duchu zásad kubistické konstrukce. 
s tím souvisí i popření smyslové funkce barvy – redukce koloritu na několik odstínů hnědí 
a šedí, jen s mírným akcentem žluté a zelené.

„Poprsí dívky“, mistrně tvořené krystalickou tříští ploch, jemně odstíněné v duchu barevné 
askeze analytické fáze kubismu, manifestuje umělcovu přímou účast při propracovávání 
nových uměleckých objevů.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

ANALyTiK KUbisTicKé KONsTrUKce
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mONUmeNTáLNÍ TVOrbA 
ANTONÍNA prOcháZKy

16.

procházka Antonín (1882–1945)

Bacchanale
1938
olej, plátno
151 × 251,5 cm
sign. ld Ant. Procházka 1938

na blindrámu autorem Ant. Procházka Bacchanale 1938

odborná expertiza Phdr. rea michalová, Ph.d.

reprodukováno:
 � v monografii Antonín Procházka 1882–1945, muzeum města Brna, moravská galerie 
v Brně, obecní dům, Praha, 2002, str. 341, č. o 407

vystaveno:
 � na výstavě Brno, 1946, č. kat. 102

odhadní cena: 1 200 000 – 1 500 000 kč Vyvolávací cena: 950 000 Kč
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Po roce 1935 se v tvorbě Antonína Procházky stále intenzivněji prosazují návraty k hod-
notám klasického umění, charakterizované formální skladbou, ale i množstvím přímých 
odkazů na díla starých mistrů. malíř se často vrací k matematice, kterou se zabýval 
v době mládí, aby ji přehodnotil v duchu nového slohového zaměření své tvorby, v níž se 
vedle neoklasicismu stále častěji projevují výrazné barokizující prvky. stejně jako dosud 
je Procházkova malba i nadále vedena touhou po uplatnění hledaných harmonických 
pohledů na realitu a úsilním o optimistické vyznění díla s příznivým dopadem na diváka.

Právě toto období Procházkovy tvorby je charakterizováno celou řadou monumentál-
ních obrazů, jejichž záměrem bylo přispět k zušlechťování lidstva. Projevila se v nich 
i Procházkova potřeba reagovat na sílící negativní projevy tehdejších totalitárních ide-
ologií, které po polovině třicátých let tíživě doléhaly na celou evropu. Procházka, který 
nepřestával hledat ideální řád světa, si uvědomoval nebezpečí jejich destruktivního 
působení na masy lidí. Na sklonku třicátých let se proto snažil více než kdy dřív vštěpovat 
lidem prostřednictvím svých obrazů pozitivní hodnoty a vlastnosti.

kolem roku 1938, díky objednávkám brněnských sběratelů umění, zejména Prof. dr. o. 
teyschla nebo stavitele v. dvořáka, mohl Procházka vytvořit mnohé monumentální kom-
pozice, jako Zlatý věk, dívčí válka či symfonie. obrazem, v němž se Procházka znovu vrátil 
k antické tématice a současně k námětu zpracovanému v mládí, je Bakchanále. Poprvé 
se toto téma, opěvující zcela nepokrytě rozkoše života, u Procházky objevilo již v roce 
1909. tehdy v tématu zdůraznil Bakchův průvod, s expresivní barevnou nadsázkou, v roce 
1938 pak barokizující, pohybově bohatou kompozici s množstvím postav. Procházkovy 
úspěchy v monumentálních zakázkách tak rozněcovaly stále více jeho věhlas.
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17.

procházka Antonín (1882–1945)

Hlava III (Maska)
1916
olej, plátno
50,5 × 39,5 cm
sign. Pd Ant. Procházka

na rubu na rámu štítek s datací, dva štítky s čísly a název hlava iii. 

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Phd.

provenience:
 � Ze sbírky Phdr. Jaromíra Pečírky (*29. 7. 1891 Praha – † 22. 8. 1966 Praha), významného 
českého historika umění a profesora vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 
Jeho badatelský záběr byl velmi široký a sahal od raně středověkého umění až po 
soudobé, moderní umění. tento zájem ho pojil s okruhem umělců svu mánes. texty 
Jaromíra Pečírky o Antonínu Procházkovi (J. Pečírka, Antonín Procházka, Fr. venera, 
Brno, 1932; J. Pečírka, Antonín Procházka, olomouc, 1945; J. Pečírka, úvodní studie 
v katalogu malířovy souborné výstavy v mánesu v Praze, 1947) nejenom brilantně 
zhodnotily umělcův tvůrčí přínos, ale vyjadřovaly i jeho hluboký obdiv k osobnosti 
malíře.

vystaveno:
 � Antonín Procházka, výbor z prací z let 1907–1922, lxiv. výstava spolku výtvarných 
umělců mánes, únor – březen 1923, Praha, č. k. 27 (pod názvem „maska“)

 � Antonín Procházka, souborná výstava, svu mánes, leden–únor 1947, úvodní studie 
Jaromír Pečírka, č. k. 58 (rok 1916…. „hlava iii. Znač.: Ant. Procházka. 40 × 30 cm“)

odhadní cena: 6 000 000 – 8 000 000 kč Vyvolávací cena: 4 800 000 Kč

OrfisTicKá fáZe 
KUbismU
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J. Pečírka o Antonínu Procházkovi: „když jsem se s ním seznámil, žil již několik let v Brně, 
sdružoval kolem sebe kruh oddaných přátel, mistr právem obdivovaný – i když veřejností 
ještě nedoceněný, snad i neobjevený“.

Posuzovaný obraz „hlava iii (maska)“ je vzácným dílem z malířova mimořádně význam-
ného tvůrčího období orfistického kubismu (typického pro autorův výtvarný projev 
v letech 1915–1918). Právě toto inovativní přehodnocení kubistického stylu zaručilo 
Antonínu Procházkovi v dějinách českého moderního umění přední pozici. realizoval 
jednu z nejpozoruhodnějších variant kubismu, možná z českých kubistických malířů 
nejbohatší. Proto je také Procházkův přínos oceňován i v mezinárodních souvislostech.

v roce 1915 prolamuje malířova smyslovost a jeho niterná láska k barvě přísný kubistický 
řád. obrazy se rozpohybují novým dynamismem, sofistikovanou hrou ploch a linií, jež 
nejsou jen rovné, ale stáčejí se, vybulují a vějířovitě se rozbíhají. Barvy, používané s magic-
kou působivostí, září v kouzelných duhových škálách. vincenc kramář nazval autorovu 
novou fázi orfismem, Jaromír Pečírka kubistickým rokokem.

Posuzované dílo patří do význačného souboru obrazů hlav, který Procházka vytvářel 
především v prvních letech i. světové války. v této sérii, k níž se řadí např. Žena s rozpuš-
těnými vlasy z muzea města Brna, Poprsí dívky (Básník) z Národní galerie v Praze, hlava 
dívky z moravské galerie v Brně a další, si volí téma portrétu jen jako příležitost k velmi 
abstraktní výtvarné „hře“ v oblasti tvarů a barev. hlava iii (maska) je pravděpodobně 
jedním z posledních obrazů tohoto velmi cenného cyklu, v němž danou problematiku 
v podstatě dořešil.

hlava iii (maska) se vyznačuje dynamickým prolínáním tvarů a spektrálním rozkla-
dem barev (čímž autorova tvorba volně souzní s přístupem Františka kupky, umberta 
Boccioniho a roberta delaunaye). cílem je sblížit malbu s hudbou, využít jejích zákonů 
harmonie, rytmu a kontrapunktu. Procházka se tu na jedné straně dostal do blízkosti 
abstraktní malby, současně však, obnovením vztahu ke smyslové stránce tvarů a barev, 
předznamenal svůj další malířský vývoj. hlava iii je obrazem unikátní barevné orchestrace, 
vázané na pevně konstruovanou kompozici. křivky jsou umně vyváženy s rovnými liniemi, 
což mělo pro autora symbolický význam. Zatímco křivky byly dle něj „spíše ženského rodu: 
(…) pohyblivé, graciézní, nádherné, (…), sladké, ale také tajemné, úkladné, vzpurné, zlost-
né“, přímky symbolizovaly mužský princip, byly „upřímnost, neúprosnost, strohost sama“.

opravdu rafinovanou a neobyčejnou opalizující barevnost, kterou autor reagoval na 
koloristickou askezi předchozích let, osvětlují nejlépe jeho vlastní slova: „malíř maluje 
vlastně barevnými světly. v obraze jsou to světla odražená, v barevných oknech direktní. 
Nejlepší materiál pro malbu by byly barevné lampy a skla, kdyby nebylo takové malování 
příliš nákladné a komplikované. …. dobří umělci vždy mysleli v barvách.“ (A. Procházka.)

hlava iii (maska) je obrazem mistrného lyrismu, hudebnosti a touhy po synestézii (sdru-
žování vjemů více tělesných smyslů). Je to dílo až „rozmarné v okázalosti své nádhery“ 
(J. Pečírka).

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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18.

filla emil (1882–1953)

Pohár a podnos s vinným 
hroznem na stole
1928
olej, email, plátno na dřevěné desce 
(parketáž)
32,5 × 41 cm
sign. ud emil Filla 28

odborná expertiza: Phdr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 3 000 000 – 3 500 000 kč
 Vyvolávací cena: 2 500 000 Kč

sklonek dvacátých let minulého století 
náležel k Fillovým tvůrčím obdobím nej-
šťastnějším. v té době maloval přede-
vším zátiší, přičemž měnil nejen zobrazené 
předměty a jejich sestavy, nýbrž také způ-
sob zobrazení. Projevoval se jako pravý 
labužník malby, s nevyčerpatelnou fanta-
zií měnící barevnou kompozici i strukturu 
barevných nánosů. o tom všem svědčí 
také posuzovaný obraz, jejž Filla namaloval 
ve chvílích ničím nerušené lidské i umělec-
ké pohody – jeden z těch, které pojal zcela 
plošně a zdůraznil tak jejich dekorativnost.

PhDr. Jaromír Zemina

iNOVáTOr
priNcipů 
KUbismU
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19.

Janoušek františek (1890–1943)

Zátiší s houbami
1929
olej, malířská lepenka
40 × 50 cm
neznačeno

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

kompletní zpráva o restaurátorském 
průzkumu ak. mal. rest. martin martan

dobrozdání rodiny autora

reprodukováno:
 � v monografii Jindřich chalupecký 
– František Janoušek, malířské dílo, 
odeon, 1991, obr. č. 17

odhadní cena: 900 000 – 1 000 000 kč
 Vyvolávací cena: 650 000 Kč

obraz je publikován v monografii 
Jindřicha chalupeckého, Praha 1991, 
reprodukce č. 17, kde je veden jako 
Zátiší s houbami. chalupecký zařazuje 
dílo do skupiny maleb vzniklých pod 
vlivem henri matisse, s jehož tvorbou se 
Janoušek seznámil v Paříži na podzim 
roku 1927.

Námi sledovaný obraz, Zátiší s houba-
mi, zařazuje do roku 1929, do sousedství 
příbuzného díla, kterým je Zátiší se srnčí 
hlavou z téhož roku.

v obou obrazech je spojena dynamika 
kubisticky založených tvarů s výraznou 
fauvistickou barevností a okouzlením 
krajinou, která prochází dílem Františka 
Janouška, zde zastoupenou jen stylizo-
vanými tvary staveb a vody. obraz patří 
k základním dílům Františka Janouška 
z konce dvacátých let.
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20.

Tichý františek (1896–1961)

Kristus na hoře Olivetské
1944
olej, plátno
40 × 44 cm
sign. Pd tichý 44

odborná expertiza Phdr. rea michalová, Ph.d.

provenience:
 � soukromá sbírka, Praha

vystaveno:
 � galerie moderna 13. 12. – 13. 1. 2013, kat. č. 11

přípravné kresby reprodukovány:
 � Jan tomeš – František tichý malířské dílo, odeon, Praha, 1976, obr. č. 304 a 305, 
vojtěch volavka – František tichý, odeon, Praha

odhadní cena: 650 000 – 700 000 kč Vyvolávací cena: 460 000 Kč

Posuzovaný obraz je autentickým dílem Františka tichého, malíře, grafika a scénického 
výtvarníka evropského renomé, výrazného solitéra české meziválečné avantgardy.

roku 1944, vzniká posuzované dílo „kristus na hoře olivetské“, které mimořádně věrně 
zachycuje dusnou atmosféru okupace. tragédie v podobě druhé světové války vedla 
řadu předních představitelů českého moderního umění k vyjádření odporu k fašistické-
mu násilí symbolickou formou, především aktualizováním starých biblických témat. tichý 
opakovaně zpracovává námět milosrdného samaritána, Zvěstování a pašijové motivy 
krista na hoře olivetské, ukřižování, ecce homo atd.

uhlová kresba kompozičně přímo předcházela vzniku obrazu „krista na hoře olivetské“, 
který lze vnímat jako další autorovu studii k tématu, tentokrát v olejomalbě. tichý si zvolil 
extatické téma kristovy agónie, duchovního zápasu mezi jeho lidskou a božskou pod-
statou. Zachytil krista klečícího (dle evangelia sv. lukáše) při modlitbě, ruce vzpínajícího 
k nebesům. Zjevil se mu anděl, jenž přináší kalich utrpení a světlo, předznamenávající 
blaženost nanebevstoupení.

Autor podává obecnější výpověď o lidské existenci. Je to mimořádně silné podobenství 
obav a bolesti, naděje a vykoupení.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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pOeTiKA 
dUchOVNÍhO 
sVěTA
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21.

smetana Jan (1918–1998)

Pohled z okna
1945
olej, plátno
59 × 64 cm
sign. Pd smetana 45, na rubu smetana, 
na blindrámu J. smetana

na rubu a na blindrámu popis autorem 

odborná expertiza Phdr. Jiří kohoutek

odhadní cena: 250 000 – 300 000 kč
 Vyvolávací cena: 230 000 Kč

malba zobrazuje umělcův výhled oknem 
na prostranství před domem zaplněné 
kromě židlí řadou dalších předmětů. tato 
terasa je vymezena vysokými panely zužu-
jícími průhled do hlubokého prostoru měst-
ské periférie.

obraz je ze středního údobí jeho člen-
ství ve skupině 42, nejtvořivějšího kolektivu 
mladých umělců v letech její existence 
(1942–48). dlouhou dobu byl smetana jejím 
nejmladším členem a krátce před rokem 
1945 opustil prvotní pojetí své rané tvorby 
zaměřené na důsledně věcné zpodobňo-
vání témat z pražských periférií (1941–43).

Během prvých let členství ve skupině 42 
postupně přecházel na většinový výklad 
jejích programových tezí jejími malíři 
a osvojil si spíše vizuálně impresivní pojetí 
malby s důrazem na kompoziční celist-
vost malby mající buď jednodušší nebo 
naopak velmi bohatou motiviku.

Pohled z okna náleží mezi díla této druhé 
kategorie.

PhDr. Jiří Kohoutek
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22.

hudeček františek (1909–1990)

Noční pohled z ateliéru
1943/1944
olej, lepenka
30 × 20 cm
sign. ld Fr. hudeček

odborná expertiza Phdr. Jiří kohoutek

odhadní cena: 250 000 – 280 000 kč Vyvolávací cena: 180 000 Kč

malba žlutého mraku plujícího po temné noční obloze nad dvěma městskými domy se 
žlutě rozzářenými okny je v malířské tvorbě Františka hudečka významným dílem, jak 
volbou námětu tak i způsobem jeho zobrazení.

scenérii plnou světelných i barevných kontrastů spatřil hudeček oknem svého ateliéru. 
v jejím provedení malbou uchoval rezidua dvou svých předchozích period, „hnědé” 
(1940–41) a tvarově „konvexní” s tématikou parků (1941–43). Její hlavní hodnotou však je, 
že v ní vytušil i nalezl prvotní principy své geometrizující stylizace uplatněné jak v kom-
pozičním řešení scény, tak v zapojení drobné motiviky oken a komínů do pevných vazeb 
s dominantními prvky obrazu.

Z uvedených důvodů patří malby mraku nad domy mezi hudečkova díla předjímající 
jeho tvorbu v celé další fázi jeho členství v nejvýznamnějším uskupení umělců 40. let, ve 
skupině 42 (1942–48). v ní hudeček patřil k malířům naplňujícím nejcennějšími skutky její 
program vycházející především z tématických vizí Jindřicha chalupeckého v jeho článku 
„svět, ve kterém žijeme” (1939).

obraz s mrakem lze s plnou jistotou řadit mezi hudečkovy malby poskytující možnosti 
hlubších zahledění do vývojových procesů v jeho koncepčně tak neobvykle bohaté 
tvorbě.

PhDr. Jiří Kohoutek

AVANTGArdA 
mAGicKéhO reALismU
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23.

bauch Jan (1898–1995)

Dívčí akt – Eva
1945
olej, plátno
86,5 × 55,5 cm
sign. Pd Jan Bauch 45, na rubu Jan Bauch 1945

na rubu název autorem, na blindrámu přípis: č. k. 32

odborná expertiza Phdr. rea michalová, Ph.d.

vystaveno:
 � Jan Bauch, galerie hořejš, Praha, 14. 11. – 28. 11. 1945, číslo katalogu 32

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

Posuzovaný obraz „eva“ je mistrovskou ukázkou Bauchova tíhnutí k expresivní smyslovosti, 
k zachycení opojení z krásy a haptické bohatosti, charakterizující ženské tvary. Jako by 
vyslyšel slova Augusta rodina: „tělo je model formovaný náruživostí.” Jana Baucha při-
tahovaly náměty, které mu umožňovaly, vždy znovu a znovu, vyvolat svár a hru intenzit, 
hmot a světel. Proto se vracel „k tak od věků dramatickému ději, jakým je žena, tělo ženy, 
krása ženy, ta závratnost…” (malířova slova).

roku 1940 si Jan Bauch pro sebe objevil starozákonní téma Adama a evy, jež mu sloužilo 
jako výtvarná záminka k realizaci sofistikovaných figurálních kompozic. motiv pak roz-
pracovával i v dalších letech. v roce 1945 vystavil v galerii v. hořejše dva obrazy „evy“, 
č. k. 15 a č. k. 32, což je posuzovaný obraz. tato výstava (na níž autor představil 33 olejů 
a temper, 36 kreseb, 2 litografie) byla významnou poválečnou událostí. Navštívil ji i teh-
dejší prezident edvard Beneš s chotí.

v posuzovaném obraze zachytil autor především své okouzlení modelem – v roli evy, 
chystající se ochutnat jablko ze stromu „poznání dobrého a zlého”. hlavním tvárným pro-
středkem je mu „plastické dobývání formy”. suverénním štětcovým staccatem reflektoval 
vibraci zjitřených pocitů. Barevnost volil tlumenější, v souladu s jemnou melancholií sub-
limované vzpomínky, ale též bezpochyby i jako ozvuk trýznivých válečných let. celkový 
výraz intenzifikoval tím, že vyhrotil kontrast světla a stínu. senzuálně utvářená postava 
dává plné uplatnění světelným hodnotám.

obraz „eva“ je krásným Bauchovým dílem, vyznačujícím se „prouděním života“, jehož 
vyjádření se stalo autorovým nejvlastnějším uměleckým programem.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

mALÍř expresiVNÍ smysLOVOsTi
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když se Filla roku 1945 vrátil z koncentrač-
ního tábora Buchenwald, kde byl celou 
válku, přes narušené zdraví se opět s udi-
vující rychlostí rozmaloval a brzy dosáhl 
někdejší bravury. od figurálních, často roz-
měrných kompozic se čím dál víc obracel 
k zátiším, jimiž oslavoval věci, hlavně ovoce 
a květiny, o kterých mohl v Buchenwaldu 
jen snít.

Břesknost koloritu, jímž se vyznačuje posu-
zované zátiší, je pro Fillovy první poválečné 
obrazy příznačná. Filla jako by se po letech 
malířského hladovění nemohl nasytit styku 
s barvami, vybíral si ty nejsytější a vrhal se 
na ně s divokou chtivostí člověka vyhlado-
vělého. teprve později se uklidnil a kolorit 
svých obrazů zjemnil, barevnou škálu roz-
šířil a způsob malby čím dál víc rafinoval.

PhDr. Jaromír Zemina

24.

filla emil (1882–1953)

Zátiší s třešněmi
1948
olej, plátno
33 × 41 cm
sign. Pd emil Filla 48
na rubu etiketa us Čsvu s popisem díla

odborná expertiza: Phdr. Jaromír Zemina

provenience:
 � první majitel Aug. kníže, Praha

vystaveno:
 � na výstavě Fillových zátiší z let 1911–1951 
v galerii vincence kramáře

reprodukováno:
 � v rudém Právu 19. 1. 1968

odhadní cena: 1 800 000 – 2 200 000 kč
 Vyvolávací cena: 1 500 000 Kč
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25.

Kupka františek (1871–1957)

Abstraktní kompozice
1935
akvarel, kvaš, karton
29,7 × 25,7 cm
sign. Pd kupka

odborná expertiza: Pierre Brulle

odhadní cena: 750 000 – 800 000 kč Vyvolávací cena: 600 000 Kč

průKOpNÍK AbsTrAKce
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Posuzovaný obraz „krajina v Brie“ je skvělým dokladem Šímova obohacení moderního 
pojetí krajinomalby. spadá do začátku pozdní etapy jeho díla (1950–1971), v níž vytvořil 
abstrahovaná plátna vyznačující se neobyčejnou duchovní hloubkou a delikátní malíř-
skou kulturou. Právě v roce 1950 se po době tvůrčí cézury, spadající do 40. let, znovu 
vrací k tvorbě, s novou energií a plně vnitřně vyrovnán. Navazuje na formální principy 
svého předchozího díla, současně je však transformuje do nové, oproštěnější podoby. 
Jak rozpoznal již František Šmejkal, v rámci této fáze je nejnosnější právě soubor krajin 
z Brie, v němž dospívá k nevšední malířské metafoře přírody. hlavní inspirací byl malíři 
krajinný charakter regionu Brie (dnešní region seine-et-marne), jenž se mu nesmazatelně 
vryl do paměti. v posuzovaném obraze využívá plošné, překrývající se plány, předsta-
vující ideogram země. v prostoru krajiny plují stylizované znaky strukturálně rozrůzněné 
vegetace a abstrahovaných obydlí. horní, jako by zemské tíže zbavený plán, se přenáší 
i do volného prostoru. Provázanost nebe se zemí symbolizuje novou integraci člověka 
a kosmu, založenou na intuitivním prožitku (nikoli na náboženských představách či racio-
nálních spekulacích). Šíma nenadřazuje žádný prvek nad druhý, jednotlivé elementy jsou 
ve vzájemné harmonii. Proto ani barevnost „nekřičí“, je minuciózně kultivovaná, vévodí 
jí světlý okr země, zeleň vegetace a jemná modř oblohy. světlo se rovnoměrně rozlévá 
po celé ploše obrazu – jako fluidum, vnitřní energie skrytá v hmotě, vítězící nad tmou 
a dávající naději.

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

26.

Šíma Josef (1891–1971)

Krajina v Brie
1950
olej, plátno
33,2 × 44 cm
sign. Pd J. Šíma 50, na rubu J. Šíma 50

odborná expertiza: Phdr. rea michalová, Ph.d.

provenience:
 � sbírka mr. & mrs. hugo Poppy, Portland, usA

vystaveno:
 � 1974 – Josef Šíma – museum Bochum, kat. č. 39

odhadní cena: 1 700 000 – 1 800 000 kč Vyvolávací cena: 1 550 000 Kč

NOVá pOeTiKA 
reALiTy
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ve Wiesnerově koloritu dominují modré 
barvy, ultramarin se zářivým kobaltem, 
a temná zeleň, která s černou, rumělkami, 
karmíny, kraplakem, mitisovou zelení, růžo-
vou, citronovou žlutí a bělobou komponu-
je do bohatě nuancovaných rozložených 
akordů. Barva je mu tedy svébytným pro-
středkem výtvarné transpozice skutečnosti 
do oblasti snu a básnické vize a malíř, aby 
své pocity projevil největší mírou malířské-
ho výrazu, neváhá ji zároveň s tvarem pře-
exponovat ve výtvarnou hyperbolu.

Při pohledu na Wiesnerovu tvorbu zjišťuje-
me, že ji ve skutečnosti od začátku nese 
dvojí základní nota, rozváděná v různých 
polohách a variacích podle stupně smys-
lového okouzlení a citového zaujetí.

dáme za pravdu slovům otakara mrkvičky, 
že Wiesner je idylický, má rád mír v napětí, 
je optimistický, je důvěřivý. Je ale také zví-
davý a malířská živelnost ho bude ponou-
kat k novému pohledu a plnějšímu výrazu.

27.

wiesner richard (1900–1972)

Zátiší
1962
olej, plátno
127 × 182 cm
sign. Pd r. Wiesner 62

odhadní cena: 220 000 – 250 000 kč
 Vyvolávací cena: 170 000 Kč

VyZNAVAČ 
bAreVNé ViZe
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28.

matal bohumír (1922–1988)

Kytarista III.
1958
olej, sololit
48 × 34 cm (výřez)
sign. ld matal 58

na rubu štítek sČsvu Brno s popisem, štítek výstavy krajská galerie gottwaldov, 1959

odhadní cena: 60 000 – 80 000 kč Vyvolávací cena: 35 000 Kč

Matalův ateliér ve mlýnici v Prudké.

moje figury nezachycují jevovou stránku věcí, ale jejich tvar. moje malba je zredukována 
na elementární tvary. tím, že redukuji realitu, že ji například zkrátím, vypadá můj obraz 
jako abstraktní. Nebo absurdní. Ale není. Beckett absurditu pojmenoval, já ji prožívám.

Často nám ze skutečnosti zbývají už jen fragmenty. Jakési archetypy v nás. kdybych na 
nich netrval, ani bych nežil. Je to vlastně pud sebezáchovy. i z nás se už staly fragmenty. 
celí nejsme. už dávno nemůžeme být celí. Ztratili jsme svobodu a hlavně víru. lásku k člo-
věku. my už milujeme jen nedůvěru.

smrt je jen metamorfóza. Ne že bych věřil. Já to vím.

Bohumír Matal
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29.

Šimotová Adriena (1926)

Bez názvu
1965
akryl, sololit
78,5 × 134 cm
sign. Pd A. Šimotová 65

přiložena fotografie autorky 
s nabízeným obrazem

vystaveno:
 � galerie moderna 9. 5. – 9. 6. 2013, 
kat. č. 5

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

Autorka s obrazem.
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30.

Veselý Aleš (1935)

Enigmatický záznam
1964/1965
asambláž, dřevo, kovy
97 × 68 cm
sign. A. veselý 1964/65

reprodukovano:
 � význačná sbírka Praha

popsáno a reprodukováno v knize: 
 � Zdenek Primus – umění je abstrakce/česká vizuální kultura 60. let, Praha, 2003, 
str. 96/97

odhadní cena: 400 000 – 450 000 kč Vyvolávací cena: 380 000 Kč

dílo Aleše veselého má přímou vizuální spojistost s pracemi kurta schwitterse a kazimira 
maleviče z desátých a dvacátých let nebo s Jeanem tinguelym, který pracoval 
s podobnými materiály, a určitě ho můžeme vnímat i ve spojitosti s pracemi roberta 
rauschenberga.

Pracuje s civilizačním odpadem, který je dost dobrý, ba nejvhodnější k vyjádření výtvar-
né myšlenky odpovídající naší době. vypořádat se se světem, do něhož je člověk vržen, 
a který musí nejen prožít, ale i vytrpět, v zemi, která nedává pocit svobody, nýbrž jen 
arogantně ukazuje její hranice.

Některé plastiky a reliéfy vznikly z částí vysloužilých martric poté, co se veselý v roce 
1962 rozhodl grafiky zcela vyřadit ze svého uměleckého programu. k takovým patří 
i enigmatický záznam. už v názvu je vyjádřena zastřenost bez jakékoliv snahy divákovi 
cokoliv ozřejmit. stejně tak je záznam jen krátká forma k případnému pozdějšímu rozve-
dení, i zde je otevřený konec.

Na matricích je možno vidět původní strukturální charakter prvních prací Aleše veselého 
vystavených na konfrontacích v roce 1960. Narušené kruhy a půlkruhy, rozvrásněný 
a proděravělý povrch, jakož i mnohavrstevnatý charakter byly typické i pro ostatní prota-
gonisty takzvaného českého informelu.

Umění je abstrakce, nakladatelství Kant, 2003

prOTAGONisTA 
ČesKéhO iNfOrmeLU
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31.

balcar Jiří (1929–1968)

Dekret
1960
olej, lepenka, parketáž
99,5 × 65,5 cm
neznačeno

provenience:
 � význačná sbírka Praha

popsáno a reprodukováno v knize: 
 � Zdenek Primus – umění je abstrakce/česká vizuální kultura 60. let, Praha, 2003, 
str. 126/127

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

v roce 1959 začal Balcar pracovat v různých technikách na dekretech, Zprávách, 
labyrintech, událostech a rozsudcích. Nešlo mu o čistý formální výraz, nýbrž o odhalení 
a dešifrování absurdit systému, nezúčastněně tolerovaných a tím vlastně podporova-
ných společností. Použití písma, ať už bylo čitelné či nikoliv, mu nabízelo možnost abstrakt-
ně popsat konkrétní, zažité příklady mechanismů bezprostředně rozhodujících o kvalitě 
bytí či nebytí jedince.

Na obraze dekret, 1960, vidíme písmo, které sice něco významného sděluje, ale zůstává 
nečitelné, i když svou podstatou bezesporu odhaluje pravý význam věcí. Použitím černé 
listiny a písma nezastřeně infernálního charakteru je vzbuzen dojem, že původce je 
z jiného světa.

tím, že je použito bílé písmo na černém podkladě, je sice charakter dokumentu hned 
při prvním pohledu prozrazen, není tedy nutné jej „číst”, vždyť jde vlastně o negativ, ale 
pohled příjemce přece jen uvízne na světelné skvrně, která samozřejmě na dekretu není 
ve skutečnosti vidět, nýbrž vyvstává jen v příjemcově hlavě, aby tam zůstala na určitou 
dobu pevně a neodvolatelně zafixována. v oblasti vlastního textu jsou nepravidelné 
doteky červené barvy, které bylo použito k označení předmětné záležitosti. Zbývá už jen 
podtržený a jakoby rovněž nasvícený podpis vpravo dole. Aby snad nebyla dokumentu 
vyčtena formální nedbalost, má list „pro jistotu” letmo naznačenou řádkovou osnovu, 
dokonce i vertikálně je na pravé straně ohraničen čarou.

Umění je abstrakce, nakladatelství Kant, 2003

deŠifrOVATeL AbsUrdiT 
V sysTémU spOLeČNOsTi
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32.

piesen robert (1921–1977)

Prostor inexistence
1967
olej, laky, bronz, plátno
70 × 60 cm
sign. na rubu robert Piesen 1967

provenience:
 � význačná sbírka Praha

popsáno a reprodukováno v knize: 
 � Zdenek Primus – umění je abstrakce/česká vizuální kultura 60. let, Praha, 2003, 
str. 112/113

odhadní cena: 450 000 – 500 000 kč Vyvolávací cena: 380 000 Kč

Podstatou volby roberta Piesena věnovat se od konce padesátých let až do smrti staro-
zákonním motivům byl jeho bytostný zájem o židovskou kulturu určený i jeho původem. 
motivy gehinnomu a Prostoru inexistence jsou mýty o přijetí trestu.

Prostor inexistence z roku 1967 vznikl již v izraeli v prvním roce po odchodu do emigrace. 
temně modrá přecházející do černě, prosvítající světlá modř a bronz, to jsou barevné 
komponenty, kterými je obraz namalován. viditelná, bezmála haptická struktura vznikla 
konturami temné modři, skoro tu lze mluvit o Piesenově modelování pomocí barvy.

Piesen nechává tmavou modří prosvítat světlou, možná jako první stupeň stavu očišťo-
vání. i bronz nabývá při dopadu světla blyštící zlaté barvy slibující naději, a tím dostává 
i osvobozující význam. Při nedostatku světla ovšem bronz zůstává temným, nečistým 
prvkem, a tudíž součástí nezměrné hlubiny, bezvýchodného prostoru inexistence, který 
je tak zahuštěný, že získává zcela novou kvalitu ne již prostorovou, nýbrž téměř materiál-
ní. tu je možno proniknout jen očištěním jedince, možná dokonce společnosti, pomocí 
meditace, jež dává barvě schopnost zesvětlet a světlu schopnost měnit bronz ve zlato. 
tím dochází k aktu poznání a možná i osvobození.

Umění je abstrakce, nakladatelství Kant, 2003

VýTVárNá mediTAce 
K AKTU pOZNáNÍ
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33.

boštík Václav (1913–2005)

Bez názvu (Uzlové body)
1969
olej, plátno
80 × 120 cm
sign. Pd Boštík

pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

provenience:
 � z majetku prof. Petera Bischofa, vídeň

odhadní cena: 2 000 000 – 2 500 000 kč
 Vyvolávací cena: 1 650 000 Kč

sOLiTér 
mOderNÍhO UměNÍ

Nabízený obraz na fotografii z ateliéru Václava Boštíka.
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34.

balcar Jiří (1929–1968)

Bez názvu
1964
akryl, plátno
115 × 43 cm
neznačeno

posouzeno dr. marií klimešovou

odhadní cena: 230 000 – 270 000 kč Vyvolávací cena: 135 000 Kč

tento zásadní autor našeho poválečného výtvarného umění se svoji nezaměnitelnou 
tvorbou navždy zařadil mezi skutečně nejdůležitější malíře druhé poloviny dvacátého 
století. Jiří Balcar vnášel do naší často unifikované a pastózní strukturální malby tehdejší 
doby čistě vlastní rukopis, ke své práci přistupoval neovlivněn okolními trendy a velmi 
osobitě, což se pak odráželo v jeho obrazech zřetelnou ryzostí a silnou identitou. vysoce 
respektovaný francouzský kritik Pierre restany, který se začátkem šedesátých let začal 
zajímat o naše umění, i jej kriticky hodnotit, tehdy v Balcarovi rozpoznal (dle jeho slov) 
„umělce s největší předpokládanou budoucností“. 

Nabízený obraz byl namalován v roce 1964 během studijního pobytu v americkém 
madisonu a na zadní straně na rámu je ještě autorem popsaný štítek se zkratkou seminá-
ře. Balcar do něj vtiskl svoji tehdejší typickou magii temných ploch spojenou se záhad-
ností v ní zakomponovaných písmen i znaků a v létě téhož roku byl vystaven v New Yorku 
a o roky později i na dalších místech v usA. Několikaměsíční seminář nabídl malíři nejen 
absolutně nové prostředí a určitou konfrontaci s řadou zahraničních výtvarníků, ale 
i materiál pro tvorbu velkoformátových obrazů, jejichž velikost odpovídala americkému 
standardu. Právě jejich, pro Balcara nezvyklá plocha ho vedla asi k větší lapidárnosti 
a pokusům o další rozvinutí dosavadního strukturálního projevu a to mohl být také ten 
důvod, že pro své uspokojení vytvořil i několik takovýchto menších děl, skrze která se 
mohl daleko lépe a naprosto přesvědčivě vyjádřit. takto kvalitní a osobitá díla od Jiřího 
Balcara z počátku šedesátých let jsou na trhu s uměním doslova raritou a dražba tohoto 
obrazu představuje bezesporu sběratelskou příležitost.

předsTAViTeL 
VýTVArNé 
mAGie
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35.

boštík Václav (1913–2005)

Vrásnění
1969
olej, plátno
60,5 × 60,5 cm
sign. ud Boštík, na rubu na blindrámu václav Boštík

provenience:
 � význačná sbírka Praha

popsáno a reprodukováno v knize:
 � Zdenek Primus – umění je abstrakce/česká vizuální kultura 60. let, Praha, 2003, 
str. 218/219

odhadní cena: 3 500 000 – 4 000 000 kč Vyvolávací cena: 3 300 000 Kč

Pokusů o zmaterializování světla a čisté materie bylo na přelomu padesátých a šedesá-
tých let více, v Německu to byla především skupina Zero, s Boštíkem však byli alespoň 
vizuálně spřízněni i raimund girke, rupprecht geiger nebo gotthard graubner.

rýhující se pole, nebo vrásnění, 1969, působily, jako by v nich docházelo k nějaké pulza-
ci nebo k změnám v hustotě a intenzitě jejich seskupení. Některé dokonce vykazovaly 
mírné zakřivení a vytvářely tím, podle teorií o stále se rozpínajícím vesmíru, nový prostor.

vrásnění vzniklo v rakouském eisenstadtu, kam byl Boštík pozván na tříměsíční pracovní 
návštěvu spojenou s výstavou v roce 1969 a kde vytvořil tři obrazy. i tento obraz působí, 
jako by byl namalován jen dvěmi barvami: modrou a bílou. ve skutečnosti je do nich 
zakomponovaná i červená, která vystoupí, jakmile na ni dopadne teplé světlo.

vrásnění vytváří na čtvercovém formátu pravidelný kruh, který tím, že k okrajům barevně 
zeslabuje, působí ve středu vydutě, a je tedy vlastně „koulí”. rámující čtverec formátu jen 
o málo větší, než je „koule”, umocňuje její koncentrovanou energetickou sílu.

Umění je abstrakce, nakladatelství Kant, 2003

ANALyTiK 
mALÍřsKé 
mediTAce
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36.

Šíma Josef (1891–1971)

Černé slunce
1969
komb. technika, tuš, akvarel, kresba
52 × 72 cm
sign. Pd J. Šíma 69

pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

odhadní cena: 550 000 – 600 000 kč
 Vyvolávací cena: 480 000 Kč

Po skončení pařížské výstavy v roce 1968 
se Šíma rozhodl odjet ke své dceři do 
montclair ve spojených státech, aby zde 
načerpal nové síly. Po několika týdnech 
tu začíná v únoru 1969 znovu kreslit. 

Pozoruhodný soubor lavírovaných kre-
seb, které si Šíma z montclair přivezl, 
výrazně signalizoval, že v jeho tvor-
bě dochází k novému pohybu, jehož 
podstata sice zůstává táž, je to stále 
ona hmota-světlo, tentokrát utvářená 
z nerovnoměrně zahuštěného nervního 
pletiva chvatně črtaných čar.

expanzivní otevřený prostor některých 
jeho předchozích děl je zde buď překryt 
geometrickým lineárním rastrem, nebo 
restrukturován do vznášejících se verti-
kálních plánů či velkých transparentních 
kotoučů a temných kruhových ohnisek.

Na většinu ostatních obrazů z roku 1969 
pak Šíma aplikoval nové kompoziční 
principy svých amerických kreseb.

tvorba z posledního půldruhého roku 
Šímova života je velmi překvapují-
cí. Představuje závěrečnou proměnu 
a zároveň vyvrcholení celého jeho 
dosavadního díla.
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37.

Kolář Jiří (1914–2002)

Těžká otázka
1970
chiasmáž, karton
97 × 68,5 cm
sign. Pd monogram Jk 70

na versu verifikováno autorem na vernisáži ve Francouzském institutu v roce 1992: 
„J. kolář 92”

adjustováno v plexi vitríně

vystaveno:
 � 1992, Praha, galerie Francouzský institut

odhadní cena: 250 000 – 300 000 kč Vyvolávací cena: 200 000 Kč

dílo Jiřího koláře je dnes známé po celém světě jako autentická výpověď básníka, jenž 
ztratil důvěru ke slovům, opustil psanou poezii, aby se začal věnovat obrazovým básním. 
ve svých dílech s jakousi posedlostí kolář neustále hledá nové formy experimentu. těžká 
otázka vznikla jeho vlastní metodou chiasmáže, v níž destruovaný text vrství do geomet-
rických abstraktních vzorců. svým pojetím originálně reaguje na práce jeho současníků 
Zdeňka sýkory a václava Boštíka z generace 60. let. Není bez zajímavosti, že v roce vzni-
ku tohoto díla Jiří kolář uskutečnil významnou výstavní retrospektivu v guggenheimově 
muzeu v New Yorku.

NeVerbáLNÍ 
mULTipLiciTNÍ 
pOeZie
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38.

sýkora Zdeněk (1920–2011)

Šikmá struktura
1968/2000
akryl, plátno
110 × 110 cm
sign. na rubu sýkora 2000/1968

na rubu na blindrámu popis díla autorem

provenience:
 � význačná sbírka Praha

popsáno a reprodukováno v knize:
 � Zdenek Primus – umění je abstrakce/česká vizuální kultura 60. let, Praha, 2003, 
str. 228/229

odhadní cena: 2 500 000 – 3 000 000 kč Vyvolávací cena: 2 200 000 Kč

myšlenkový a estetický systém, který stojí na jednoduchém matematickém příkladu, 
a který je sice možno variovat v rámci estetickém, ale již ne měnit jeho ideovou podstatu, 
si Zdeněk sýkora vytvořil v roce 1962, pokračoval v něm přes celá šedesátá léta a vzhle-
dem k jeho neustávající přesvědčivosti ho používá dodnes.

Ačkoliv sýkora vyzkoušel různé barevné obměny, došel nakonec k závěru, že střídmá 
černo-bílá varianta má v jeho představě o co nejobjektivnějším charakteru díla optimál-
ní uplatnění, působí věrohodně a nejvíce odpovídá původní myšlence postavené na 
chladném kalkulu.

i volba struktury byla podmíněna úvahou o jednoduchém tvaru a jeho logickém dělení. 
sýkora se rozhodl pro čtverec a kruh. Zatímco čtverec nabízí čtyři základní a množství 
sekundárních variačních možností, je kruh, vzhledem k tomu, že jej autor rozdělil jen na 
dva půlkruhy, které bylo možno otáčet pouze o stanovených 90 st., jsou obrazy s kruho-
vým motivem mnohem přehlednější.

Poslední z variačních alternativ byla verze naklonění struktury do mírnější či strmější 
diagonály. sýkora si ji vyzkoušel na čtvercích, ale mnohem častěji ji aplikoval na kruzích: 
Šikmá struktura, 1968.

Posunutí struktury v našem případě jen o nějakých 20 st. vlevo dolů znamená, že sýkorovo 
označení šikmá je jen opatrná varianta odborného termínu diagonála. Pro jeho díla šede-
sátých let nebyla důležitá transformace barvy, nýbrž působení rozloženého elementárního 
tvaru a jeho možných nepravidelných variací v pozitivní bílé a negativní černé podobě.

Umění je abstrakce, nakladatelství Kant, 2003
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39.

hilmar Jiří (1937)

Schwarz – Optický reliéf
1970
asambláž, tempera, karton, autorské 
akrylové pouzdro
70 × 70 cm (na koso)
sign. na rubu na autorském štítku hilmar 
Jiří

na rubu autorský štítek s popisem

unikátní asambláž z elementů z kartonu 
kolorovaných temperou v autorském 
akrylovém pouzdře

odhadní cena: 150 000 – 170 000 kč
 Vyvolávací cena: 135 000 Kč

hilmarův dobový přínos k celoevropské-
mu hnutí neokostruktivismu je dnes sběra-
telským zájmem z celého světa již potvr-
zen a jeho přesvědčivé dílo z přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let se může 
směle řadit do předních pozic konkrétního 
umění tohoto období. umělcova tvorba 
vždy přinášela nějaký nový prvek, kterým 
se od sebe jednotlivé práce lišily a reliéf 
„schwarz“ má například ve svém středu kar-
tónové elementy s širším zalomením přední 
hrany, směrem do stran se tento zprvu tupý 
úhel postupně zužuje a tím střední část více 
zakrývá bílý podklad reliéfu. Nabízené dílo 
je atraktivní svou vyhledávanou orienta-
cí „na koso“, pochází z nejuznávanějšího 
období hilmarovy tvorby a kromě své zřej-
mé sběratelské kvality patří i do kategorie 
vysoce estetického umění.

100
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esTeTiKA 
NeOKONsTrUKTiVismU
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40.

Aubertin bernard (1934)

Tableau clous
1969
reliéf, asambláž, kov, dřevo, disperzní barvy
20 × 20 cm
sign. na rubu Bernard Aubertin 1969

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

tento velmi důležitý autor radikálně avandgardního křídla poválečného umění je fran-
couzského původu, avšak jeho tvorbu i umělecký přínos je třeba vidět jako ryze nadná-
rodní a Aubertin si v devadesátých letech vybral jako svůj domov Německo. k této zemi 
ho poutá především tehdejší velmi těsná názorová blízkost se skupinou Zero, se kterou 
velmi často vystavoval a umělecky se konfrontoval, a přátelství s jejími zakladateli.

Bernard Aubertin už v počátcích své umělecké dráhy silně inklinoval k magickému feno-
ménu ohně a k zakomponovávání jeho stop do svého díla v podobě kouřových obrazců 
a polospálených, či zcela shořelých materiálů. destrukci pálením se v té době věnoval 
i kolega Yves klein, stala se přímo typickou pro tvorbu otto Pieneho a experimentovali 
s ní i další doboví radikálové z blízkého uměleckého okruhu. synonymem ohně je též 
autorovo velmi časté používání typicky červené barvy, kterou překrýval své reliéfy, či s ní 
maloval své monochromy.

k monochromii ho mimochodem přivedl koncem padesátých let jeho přítel Yves klein, 
který byl jeden čas protagonistou tohoto malířského přístupu. Aubertin se velmi brzy 
začíná též věnovat agresivní lyrice reliéfů celoplošně pobitých hřebíky, které vznikaly 
přibližně ve stejné době, jako u jeho skupinového kolegy güntera ueckera. Avšak na roz-
díl od ueckera, který své (často velké) hřebíky vtloukal do materiálu převážně špičkami 
a shluk jejich čnících těl i plocha bezpočtu hlaviček byly součástí uměleckého záměru 
a výsledného efektu, Aubertin probíjí záhy dřevěné destičky zezadu, nechává ostré špič-

ky významně trčet z díla ven a takto vzniklé 
reliéfy následně ještě překrývá červenou 
barvou. tyto plošné skulptury vznikaly od 
šedesátých let a umělec se jim věnoval 
téměř celé desetiletí, i když ohni a červené 
barvě zůstává naprosto věrný až dopo-
sud. sběratelé si samozřejmě nejvýše cení 
ranných reliéfů vzniklých před sedmdesá-
tým rokem s puncem původnosti tvorby 
a aurou nezkrotnosti tehdejší divoké doby.

Bernard Aubertin při akční tvorbě ohněm ve Stedelijk Museum 
Amsterdam v r. 1962
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41.

Vasarely Victor (1906–1997)

Korlat
1984
akryl, plátno
116 × 104 cm
sign. na rubu vasarely

číslo soupisu 1153, číslo sbírky vAs 307, štítek circle Fine Art corporation, převozní štítek 
circle Fine Art corporation

na rubu popis díla autorem

pravost potvrdil syn autora

provenience:
 � collection de Jack et carolyn solomon, circle gallery, chicago, illinois  
(získáno od autora)

vystaveno:
 � galerie moderna 15. 11 – 9. 12. 2012, kat. č. 19

odhadní cena: 1 800 000 – 2 200 000 kč Vyvolávací cena: 1 550 000 Kč

První výstava op artu se konala v roce 1965 v museum of modern Art v New Yorku pod 
jménem the responsive eye (vnímavé oko). i když zahrnovala celou řadu umělců zabý-
vajících se minimalismem, nejvýznamnějšími postavami zastoupenými na této výstavě 
byli victor vasarely a Bridget riley, kteří techniky op artu rozvíjeli i ve své další tvorbě. tato 
výstava se zabývala hlavně vjemovými aspekty umění, vztahy barev mezi sebou i iluzemi 
pohybu v kompozicích, které si získaly velkou pozornost veřejnosti.

svou inspiraci op art bezpochyby nacházel v naukách konstruktivismu a Bauhausu, který 
kladl důraz na formu a funkci a jejich vztah s analýzou předmětu. možná prvním op arto-
vým obrazem byl obraz victora vasarelyho Zebry, který namaloval v roce 1938, a ve kte-
rém použil pouze černé a bílé křivky, které byly spojeny v inovativní kompozici. vasarely 
se op artu věnoval i nadále a přes černobílé kompozice plynule přešel do barevných 
a vysoce promyšlených syntéz tvarů i barevných odstínů.

TVůrce 
OpTicKé iLUZe
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42.

Kubíček Jan (1927)

Konstrukce – princip náhody
1978
akryl, plátno
55,5 × 55,5 cm
sign. na rubu Jan kubíček

odhadní cena: 280 000 – 300 000 kč
 Vyvolávací cena: 250 000 Kč

Jan kubíček ve své tvorbě zkoumal jed-
notlivé variace a možnosti základních ele-
mentárních tvarů. hlavně z hlediska jejich 
vztahu k barvě. Především se pak snažil 
najít nejzákladnější možné operace s jed-
notlivými geometrickými modely. vznikalo 
tak dělení základních tvarů, především 
čtverce a kruhu, na části, jejich rotace 
a spojování. Jednotlivé fragmenty původní-
ho zobrazení poté nabývaly úplnosti až na 
základě fantazie pozorovatele. důležitým 
aspektem kubíčkových děl se stala linie, 
která vertikálně nebo horizontálně oddělu-
je jednotlivé části barevné plochy.

Jan kubíček se svou prací zařadil společ-
ně se Zdeňkem sýkorou a vladislavem 
mirvaldem k zásadním představitelům 
české abstrakce 20. století. Jeho dílo je 
vysoce ceněno nejen v českých galeriích 
a sbírkách, ale také v zahraniční sféře.

misTr 
eLemeNTárNÍch 
TVArů A eNerGie
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43.

Kubíček Jan (1927)

Forma – Akce
1984
akryl, plátno
60 × 30 cm
sign. na rubu Jan kubíček 1984, i na blindrámu

na rubu i na blindrámu popis autorem

odhadní cena: 230 000 – 280 000 kč Vyvolávací cena: 195 000 Kč

Jan kubíček představuje v kontextu české výtvarné scény ojedinělého a velmi význam-
ného umělce, který se již v šedesátých letech vyprofiloval jako pravověrný konstruktivista 
a od svého uměleckého přesvědčení od té doby ani o krok neustoupil.

geometrická kompozice v podání Jana kubíčka získává na obsahu a stává se téměř 
poetickou. Autor patřil v minulém režimu k velmi malé skupině našich umělců, kteří 
byli pravidelně zváni k účasti na zahraničních výstavách, kde jeho osobitý přístup ke 
konstrukci přitahoval pozornost jak důležitých institucí, tak i renomovaných soukromých 
sběratelů a proto je dnes jméno Jan kubíček mezinárodním pojmem.

v polovině osmdesátých let vznikla malá řada několika děl s tématy průběžné změny 
řazení/rozpadu struktury, kde se velmi přínosně uplatňuje i malířova fanatická preciznost 
malby, a ze které pochází i toto dílo. obraz Forma – Akce pochází ze soukromé sbírky 
významného zahraničního galeristy a patří mezi kvalitní díla s neoddiskutovatelným sbě-
ratelským potencionálem.

pOeTiKA prAVOVěrNéhO 
KONsTrUKTiVisTy
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44.

Grygar milan (1926)

6/Průběh
1991/1992
akryl, plátno
45 × 45 cm
sign. na rubu na blindrámu milan grygar 1991–92

na rubu na blindrámu název autorem

odhadní cena: 140 000 – 150 000 kč Vyvolávací cena: 120 000 Kč

Černá barva je svou pohlcovací schopností 
prostorová, vůči barvám je ve vzájemném 
kontrastu, je závislá na součinnosti světla.

v lince je soustředěn pohyb. Pohyb je určo-
ván zevnitř, z jednoho bodu do prostoru.

linka je stopou energie, směrem v prostoru, 
ploše a času. Je trváním.

volbou a porušováním zákonitosti dociluje-
me poezii danosti.

předsTAViTeL 
rAciONáLNÍ TVOrby
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45.

parc Julio Le (1928)

Alchymie 124
1990
akryl, plátno
40 × 40 cm
sign. na rubu 1990 le Parc

na rubu popis autorem

přiložena fotografie díla s potvrzením pravosti

odhadní cena: 230 000 – 280 000 kč Vyvolávací cena: 195 000 Kč

Julio le Parc je bezesporu významným autorem světového formátu. Jeho první důležitý 
přínos do tehdejší výtvarné avantgardy se datuje do konce padesátých let, kdy přichází 
do Paříže se svými důmyslně promyšlenými strukturami, které později ustupují do pozadí 
a uvolňují místo jeho novému zaměření na pohyblivé plastické reliéfy se seríálními kom-
pozicemi z reflexních materiálů (leštěného kovu, zrcátek apod.).

Autor patřil mezi průkopníky tzv. op-artu a kinetického umění, byl členem velmi významné 
skupiny g.r.A.v. (groupe de recherche d Árt visuel), založené v Paříži v roce 1960, která 
byla, spolu s další místní skupinou Nouveaux réalistes a seskupením Zero z Německa, 
po celá šedesátá léta nejdůležitějšími hybateli tehdejší umělecké scény.

všichni členové g.r.A.v. jsou dnes velmi uznávanými a vyhledávanými umělci a Julio 
le Parc patří v tomto ohledu již po léta mezi špičku. Na letošní významné výstavě sta let 
světového umění pohybu, nazvané dynamo v pařížském grand Palais, byl le Parc spolu 
se skupinovým kolegou, Francoisem morelletem zastoupen největším počtem děl.

tvorba tohoto výtvarníka je členěna do 
několika základních částí, které však na 
sebe časově přesně nenavazují, ale někdy 
vznikaly souběžně a tak jsou geometrické 
obrazy ještě malovány paralelně s pozděj-
šími kinetickými objekty a jejich tvorba se 
zase překrývá s barevnými obrazy pokra-
čujícími až do pozdních sedmdesátých 
let. Jedno mají ale společné a tím je velmi 

průKOpNÍK 
Op-ArTU
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vyhraněný zájem o pohyb a velmi často rafinovanou barevnost. Nabízený obraz patří 
do série nazvané Alchymie, vznikl téměř na jejím počátku, kdy se malíř ještě zabýval 
i pomalu doznívajícími modulacemi a je jednou z nejdynamičtěji působících prací z této 
řady. vibrující puls rotujícího roje barevných bodů odkazuje jednoznačně k tomu tématu, 
kterým se tento výtvarník tak proslavil a sice k vyjádření pohybu.

obraz byl vystavován ve Francii a itálii, je publikován na straně 240 v monografii Julio le 
Parc od Jean-louis Pradela (nakladatelství severgnini 1995) a kromě autorova podpisu 
a galerijních razítek vzadu na rámu jeho zaručenou pravost dokládá certifikát autenticity 
s fotografíí díla podepsaný autorem. Jedná se o velmi zajímavý obraz se světovou sběra-
telskou i obchodovatelnou hodnotou.
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46.

róna Jaroslav (1957)

Poklad
1988
olej, plátno
190 × 140 cm
sign. Pd vii. 88 róna

odhadní cena: 350 000 – 400 000 kč Vyvolávací cena: 290 000 Kč

rónovo jméno patří mezi stálice tuzemské výtvarné scény. Přelomový se pro jeho tvorbu 
stal rok 1987, kdy mu vyhořel ateliér, ale zároveň spoluzakládal známou a dnes již bezpo-
chyby legendární skupinu tvrdohlaví. Její členové jako Jiří david, Petr Nikl, michal gabriel, 
František skála či Čestmír suška patří dodnes k předním a uznávaným umělcům.
 
rónovo malířské a sochařské dílo se zdá být neměnné, ale ve skutečnosti je každá nová 
práce autonomní, nejenže je nezávislá na té předchozí, ale také není součástí jakého-
koli kontextu. Jeho malby a sochy se záměrně vyznačují odstupem. Nemají ambice být 
„aktuální”, přesto jsou pozoruhodné a lehce provokativní.

smrt, války, mýty, moře, ale také hory či erotické motivy – témata výtvorů Jaroslava róny 
zůstávají stejná.

„Zatímco ostatní tápou, já jsem svoji cestu nalezl,” prohlašuje o sobě umělec. 
 
Nabízený obraz Poklad z roku 1988 je autorova ojedinělá práce vytvořená v kubistickém 
názoru.

TVrdOhLAVý 
sOLiTér ČesKéhO 
mOderNÍhO UměNÍ
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47.

sopko Jiří (1942)

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

reprodukováno a popsáno v monografii:
 � Pavla Pečinková – Jiří sopko, gema Art, 2007, 
str. 416/417

vystaveno:
 � Jiří sopko, galerie rudolfinum, Praha, 2007

odhadní cena: 280 000 – 300 000 kč
Vyvolávací cena: 250 000 Kč

Nejvlastnějším sopkovým tématem je otázka barvy: její 
hmotnosti, trvání, její nálady. máme-li hledat spřízněné 
tvůrce ve světovém malířství, impulzy, které autor zřejmě 
přijal za vlastní, jsou to z jedné strany zjitřující edvard 
munch, James ensor a Francis Bacon a z druhé strany 
konsolidující Pierre Bonnard, mark rothko a snad i Andy 
Warhol.

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

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

VůdČÍ 
OsObNOsT 
NOVé fiGUrAce
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klAsickÉ
&

moderNí uměNí
Aukce topičův salon Praha
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48.
Liebscher Adolf (1857–1919)

Vítězná bitva
kvaš, tuš, karton
32 × 48 cm
sign. ld A. liebscher
provenience: význačná sbírka, Brno

15 000 Kč

49.
wachsmann friedrich (1820–1897)

Alpská krajina
1852
olej, plátno
67 × 100 cm
sign. ld F. Wachsmann münchen 1852
na rubu částečně nečitelné razítko … münchen

380 000 Kč

49

48
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50.
fortunski Leon (1859–1895)

Sedící dívka
olej, plátno
47 × 35 cm
sign. Pd leon Fortunski
malíř polského původu leon Fortunski studoval v letech 1877–1882 na vídeňské general master school 
u christiana griepenkerla, od roku 1882 pak na Akademii umění v mnichově u Alexandera von Wagner (v roce 
1891 získal diplom na výstavě Akademie).
v letech 1887–1889 a 1893 byl členem mnichovské umělecké unie.
výstavy:

 � 1892 – krakow, society of Fine Arts Friends s prací „od mecenáše umění”
 � 1894 – lemberg/lwow, výstava současného umění, kde byl oceněn stříbrnou medailí za svou práci 

„slavnostní průvod do kostela (v polštině: „do sviatuni)”
 � 1911 – lemberg s „Portrét krakovské selské dívky” (tento obraz byl prodán za 59 000 usd (50.000 chF) 

podle Fischer Auctions/Zuerich dne 16. 6. 2011
 � 1929 – vystavoval Fortunski svou práci „spinnerin” (1884, mnichov) ve Waršavě

370 000 Kč

50
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52

51.
suchý Otomar (1882)

Milenci
bronzová plastika, mramorový 
podstavec
v. 27 cm
sign. zezadu na plintě suchý
sochař v Praze. sochařství se učil v Paříži 
(Académie colarossi), kde byl zaměstnán 
u sochaře rodina.

28 000 Kč

52.
Jaroněk bohumír (1866–1933)

Štramberská trúba
barevný dřevoryt
63 × 64,5 cm
sign. Pd v. Jaroněk v tisku

15 000 Kč

53.
Věšín Jaroslav (1859–1915)

Jezdec na koni
olej, malířská lepenka
41 × 28,5 cm
sign. Pd Jar. věšín
na rubu etiketa s potvrzením pravosti 
maximilianem duchkem a potvrzení 
pravosti dr. F. x. harlasem

45 000 Kč
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53



54.
mousson Theodor (Tivadar) Jozef (1887–1946)

Nedělní trh
olej, plátno
59 × 75 cm
sign.Pd mousson.

160 000 Kč

55.
Uprka Joža (1861–1940)

Vázání šátků
olej, plátno
42 × 65,5 cm (výřez)
sign. lN monogram Ju

250 000 Kč

124

54
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56

56.
Číla Otakar (1894–1977)

Malajské pobřeží
olej, plátno
80 × 100 cm
sign. Pd o. Číla

95 000 Kč
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57.
Špillar Karel (1871–1939)

Dívčí akt
barevné křídy, karton
66,5 × 52 cm
sign. PN karel Špillar

45 000 Kč

58.
Naske františek xaver (1884–1959)

Portrét herečky
1940
olej, plátno
79 × 63 cm
sign. Pd FxNaske 1940

43 000 Kč

59.
paede paul (1868–1929)

Sedící ženský akt
olej, plátno
74 × 63 cm
sign. PN P. Paede

30 000 Kč

58

59
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60
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60.
mervart Augustin (1889–1968)

Na kopci pod Kyvňačkami 
(Hážovice)
1941
olej, lepenka
33 × 50 cm
sign. Pd Aug. mervart. 41
na rubu název autorem

22 000 Kč

61.
blažíček Oldřich (1887–1953)

Kostelík na Podkarpatské 
Rusi
olej, malířská lepenka
45 × 60 cm
sign. Pd o. Blažíček

25 000 Kč

62.
Kalvoda Alois (1875–1934)

Javornice – Polní cesta
olej, lepenka
30 × 30 cm
sign. ld Al. kalvoda
na rubu název obrazu, pravost 
potvrdil Phdr. michael Zachař

59 000 Kč

62
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63.
satra Augustin (1877–1909)

Lesní potok
olej, dřevěná deska
43 × 60 cm
sign. ld Aug. satra

28 000 Kč

64.
dubský Vladimír
Pohled do kraje
olej, lepenka
69 × 88 cm
sign. ld vladimír dubský

22 000 Kč

65.
mervart Augustin (1889–1968)

Ulice ve Velkém Újezdě 
u Lipníka
olej, lepenka
51,5 × 64,5 cm (výřez)
sign. Pd Aug. mervart

25 000 Kč

65
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66.
hudeček Antonín (1872–1942)

Břízy
olejová tempera, karton
34 × 45 cm
sign. Pd Ant. hudeček

18 000 Kč

67.
Jambor Josef (1887–1964)

Předjaří
1941
olej, lepenka
33,5 × 43,5 cm
sign. Pd Jambor 1941

35 000 Kč

68.
Kaván františek (1866–1941)

Pod Přivýšinou na Březince
olej, lepenka
43 × 53 cm
sign. ld kaván, Pod Přivýšinou na Březince
na rubu razítko z výstavy goltzova tvrz, golčův Jeníkov, 2011, č. 85

45 000 Kč

68



134

69.
bubeníček Ota (1871–1962)

Poslední paprsky
olej, lepenka
50 × 70 cm
sign. ld o. Bubeníček

69 000 Kč

70.
panuška Jaroslav (1872–1958)

Krajina po dešti
olej, lepenka
50 × 66 cm
sign. Pd Panuška

38 000 Kč

69

70
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71.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Kaplička u Poděbrad
olej, lepenka
20 × 26 cm
sign. ld lkuba

16 000 Kč

72.
Kuba Ludvík (1863–1956)

Křižovatka u obce Vrčeň
olej, malířská lepenka
22,5 × 30,5 cm
sign. ld l kuba

25 000 Kč

71

72
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73.
Nejedlý Otakar (1883–1957)

Lesní zátiší
olej, plátno
70 × 90 cm
sign. ld ot. Nejedlý
přiloženo potvrzení pravosti prof. Phdr. 
tomáše vlčka, csc.
pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

280 000 Kč

73
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74.
bauch Jan (1898–1995)

Předměstí
1944
barevné křídy, karton
34 × 48,5 cm (výřez)
sign. PN Jan Bauch 44

28 000 Kč

75.
sedláček Vojtěch (1892–1973)

Oráč
1941
kvaš, karton
41,5 × 59 cm
sign. Pd vojt. sedláček 41
provenience: význačná sbírka, Praha

12 000 Kč

76.
rabas Václav (1885–1954)

Letní krajina
1933
olej, plátno
92 × 117 cm
sign. Pd rabas 33

38 000 Kč

76
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77.
rada Vlastimil (1895–1962)

Dům v zahradě
1930
olej, plátno
56 × 70 cm
sign. ld vlast. rada 30

44 000 Kč

78.
Kotík pravoslav (1889–1970)

Dům u Jizery
1925
olej, plátno
70 × 89 cm
sign. Pd P. kotík 1925

280 000 Kč

79.
procházková Linka (1884–1960)

Kvetoucí větev ve váze
olej, lepenka
70 × 49 cm
sign. ld linka Procházková

18 000 Kč

79



142

80.
wiesner richard (1900–1972)

Ženský portrét
1941
olej, překližka
60,5 × 49 cm
sign. ld rWiesner 41
na rubu razítko vystaveno v mánesu 1942

12 000 Kč

81.
süsser františek (1890–1956)

Tři dívky
olej, plátno
26 × 36 cm
sign. ld süsser
vystaveno na autorově výstavě 

v moravské galerii v Brně, 1971

13 000 Kč

80

81
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82.
sychra Vladimír (1903–1963)

Toaleta
1959
olej, plátno
80 × 65 cm
sign. PN v. sychra 59
na rubu na blindrámu etiketa z výstavy: Jízdárna Pražského hradu prosinec 1959

140 000 Kč

82
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83.
Jílek Karel (1896–1983)

Žena v lóži
1940
olej, plátno
62 × 43,5 cm
sign. Pd 40 k Jílek

49 000 Kč

83
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84.
sychra Vladimír (1903–1963)

Portrét Heleny Slavíčkové
1938
olej, překližka
74 × 54,5 cm
sign. lN v. sychra 38
na rubu razítko: vystaveno v mánesu 1939, na rubu popis

60 000 Kč

85.
Kaláb františek (1908–1950)

Krotitel koní
1940
akvarel, tuš, karton
30 × 39 cm
sign. ld kaláb 40, kaláb 1940

8 000 Kč

84

85
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87.
Gutfreund Otto (1889–1927)

Voják
kresba pastel, tužka, karton
55 × 36 cm
nesignováno
provenience: z majetku rodiny Antonína kybala

18 000 Kč

86.
Lada Josef (1887–1957)

Vydra
1944
tempera, lepenka
40 × 26 cm
sign. ld Jos. lada 44

260 000 Kč

86 87
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88.
procházka Antonín (1882–1945)

Samaritánka
pastel, karton
43 × 29 cm (výřez)
sign. Pd monogram AP

6 500 Kč

89.
Čapek Josef (1877–1945)

ORD. od 4–5
tuš, kvaš, karton
28,5 × 19 cm
sign. Pd Josef Čapek
provenience: význačná sbírka Praha

28 000 Kč

90.
Čapek Josef (1877–1945)

Autoportrét
malba tuší, karton
31 × 23 cm (výřez)
sign. ud Josef Čapek

25 000 Kč

88 89

90
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91.
Lhoták Kamil (1912–1990)

Pražská vzduchoplavební škola
soubor 12 kreseb, tuš, karton
7,5 × 9,5 cm
sign. du k. lhoták
pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

38 000 Kč

92.
Tichý františek (1896–1961)

Majordom
1940
kresba tužkou, karton
30 × 22,5 cm (výřez)
sign. Pd tichý 40
pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

28 000 Kč

93.
Tichý františek (1896–1961)

Dívka s kyticí
1948
akvarel, karton
33 × 20,5 cm
sign. ld tichý 48
Pd přípis autorem, pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

25 000 Kč

94.
Tichý františek (1896–1961)

V dešti
1949
suchá jehla
29,1 × 16,8 cm
sign. ud tichý 49
reprodukováno a popsáno v knize František dvořák – tichý 

František, grafické dílo, str. 111, pol. č. 141

12 000 Kč

95.
Tichý františek (1896–1961)

Paganini II
1944
suchá jehla
27 × 20 cm
sign. ld tichý 44, ld 15/100
reprodukováno a popsáno v knize František dvořák – tichý 

František, grafické dílo, str. 96, pol. č. 117

18 000 Kč

94

95
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96.
Šíma Josef (1891–1971)

Krajina
1929
kvaš, tuš, karton
26 × 18 cm
sign. Pd Šíma 1929
provenience: význačná sbírka, Brno, pravost potvrdil  

Phdr. Jaromír Zemina

15 000 Kč

97.
Toyen (marie Čermínová) (1902–1980)

Krajina
1933
malba akvarelem, tuší, kresba
30 × 40 cm
sign. Pd toyen 33

120 000 Kč

96

97
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98.
filla emil (1882–1953)

Žena
1913
lept
23,4 × 17,5 cm
sign. Pd e. Filla.
reprodukováno a popsáno: Čestmír Berka – emil Filla, grafické dílo, str. 259, obr. č. 4

15 000 Kč

98
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99.
Kaláb františek (1908–1950)

Přístaviště lodí
1946
olej, plátno
43 × 35 cm
sign. Pd kaláb 46

35 000 Kč

100.
hudeček františek (1909–1990)

Varšava
1946
olej, lepenka
34,5 × 17 cm
sign. du F. hudeček 46

60 000 Kč

101.
Krejčí Jiří (1899)

Samoty (Pocta J. Šímovi)
1936
olej, plátno
50 × 60 cm
sign. Pd Jiří krejčí 36
na rubu nečitelný název autorem: samoty pod …

35 000 Kč

101
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102.
Gutfreund Otto (1889–1927)

Toaleta
1911
bronzová plastika
v. 44,5 cm
sign. vzadu dole gutfreund
odborná expertiza: doc. Phdr. Jiří Šetlík, csc.

90 000 Kč

103.
Kotík pravoslav (1889–1970)

Koncertní duo
1950
kvaš, karton
26 × 36 cm (výřez)
sign. Pd P. kotík 50
proveniece: význačná sbírka Praha

15 000 Kč

102

103
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Byl nejvýraznější osobností české textilní tvorby 20. století, kterou svým dílem pozvedl ze 
sféry konzervativního a upadajícího tradičního řemesla ve zcela svébytný umělecký 
výrazový prostředek, odpovídající jazyku modernismu.

kybal intenzivně zkoumal, experimentoval a inovoval. Jeho snahy, zohledňující funkcio-
nalistickou estetiku strojové výroby, dosáhly vrcholu ve spolupráci s družstevní prací, nej-
významnější kulturní institucí meziválečného Československa. tento významný počin na 
poli masové produkce je dnes vedle díla ladislava sutnara hodnocen jako nejvýraznější 
projev dobového středoevropského designu. Neméně významnou úlohu hrála kybalova 
tvorba v poválečném období při reorganizaci znárodněného průmyslu, kdy dobový 
požadavek na uplatnění výtvarníka ve výrobě na čas poskytoval novou výzvu.

současně se kybal zajímal o individuálně řešené realizace v podobě náročně zpraco-
vaných originálů, na jejichž provedení se tvůrčím způsobem podílela kybalova žena 
ludmila (1905–1975). tyto paralelně se rozvíjející přístupy dospěly k syntéze reprezentova-
né především úspěšnou expozicí výstavy expo ´58 v Bruselu, která rovněž ukázala výsled-
ky kybalovy pedagogické práce.

dílo Antonína kybala bylo v době svého 
vzniku hojně a s velkými úspěchy vystavo-
váno v zahraničí, kde se mu nyní, v prů-
běhu posledních let, dostává vzrůstající 
pozornosti jak z okruhu historie a teorie 
umění a designu, tak i ze strany sběratelů. 
v domácím prostředí bylo dílo veřejnosti 
představeno výstavně i publikačně hlav-
ně v 60. letech, pozdější prezentace byly 
obvykle zaměřeny na specifickou oblast 
tvorby.

Předkládaný soubor poukazuje nejen na 
zmíněná a v evropském kontextu plně 
doceněná ohniska díla, ale poskytne pří-
ležitost nahlédnout osobnost Antonína 
kybala komplexně, v celé šíři tvůrčích pro-
jevů. Prezentován je soubor dokládající 
kybalův cit pro barevnou skladbu a mimo-
řádné kompoziční schopnosti.

Kybal Antonín (1901–1971)
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104.
Kybal Antonín (1901–1971)

Bez názvu (Zátiší)
kolem 1926
olej, plátno
50 × 70 cm
nesignováno
provenience: z majetku rodiny Antonína 
kybala

48 000 Kč

105.
Kybal Antonín (1901–1971)

Bez názvu (Ženský akt)
kolem 1926
olej, plátno
106,5 × 66,5 cm
nesignováno
provenience: z majetku rodiny Antonína 
kybala, reprodukováno v monografii 
Antonín kybal, severočeská galerie 
výtvarného umění v litoměřicích 2011, 
str. 34

65 000 Kč

104
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106.
Kybal Antonín (1901–1971)

Dva ženské akty
kolem 1958
kvaš, papír
53 × 38 cm
sign. Pd kybal
provenience: z majetku rodiny Antonína kybala

12 000 Kč

107.
Kybal Antonín (1901–1971)

Bez názvu (Ulička)
kolem 1926
olej, plátno
70 × 60 cm
nesignováno
provenience: z majetku rodiny Antonína kybala

45 000 Kč

106

107
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108.
Kybal Antonín (1901–1971)

Objemy v prostoru
1969
olej, sololit
65 × 50 cm
nesignováno
provenience: z majetku rodiny Antonína 
kybala

19 000 Kč

109.
Kybal Antonín (1901–1971)

Objemy v prostoru
1968
olej, sololit
71 × 71 cm
nesignováno
provenience: z majetku rodiny Antonína 
kybala, reprodukováno v monografii 
Antonín kybal, severočeská galerie 
výtvarného umění v litoměřicích 2011,  
str. 177

20 000 Kč

108

109
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110.
Kybal Antonín, Kybalová Ludmila
Poslední rašení
1968
tapiserie, bavlna, vlna
225 × 150 cm
sign. ld l + A. kYBAl 68
provenience: z majetku rodiny Antonína kybala, reprodukováno v monografii Antonín kybal, severočeská 
galerie výtvarného umění v litoměřicích 2011, str. 160

100 000 Kč

110
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111.
Zívr Ladislav (1909–1980)

Bez názvu
kolorovaná sádrová plaketa
39 × 17,5 cm
sign. Pd Zívr
pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

14 000 Kč

112.
Zívr Ladislav (1909–1980)

Žena s dlouhými vlasy
1971
pálená hlína, barva
v. 43 cm
sign. vzadu na plintě Zívr 1971
pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

48 000 Kč

113.
Zívr Ladislav (1909–1980)

Akt ženy
1960
pálená hlína
v. 21 cm
sign. vzadu dole Zívr 1960
pravost potvrdil Phdr. Jaromír Zemina

24 000 Kč

111

112

113
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114.
Kutálek Jan (1917–1987)

Čertík
pálená hlína, barvy, glazura
v. 26 cm
sign. zespodu kutálek

8 000 Kč

115.
Kolář Jiří (1914–2002)

Korbel s táckem
1964
kolážovaný objekt
výška 19,5 cm
sign. vespodu tácku J. kolář 64

120 000 Kč

114

115
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116.
reynek bohuslav (1892–1971)

Pieta
suchá jehla s monotypem
24,5 × 16 cm
sign. Pd reynek

29 000 Kč

117.
Zrzavý Jan (1890–1977)

Bárky
barevná litografie
17,5 × 25 cm
sign. Pd Jan Zrzavý

7 500 Kč

116

117



164

118.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Milencův pláč
1994
olej, plátno
70 × 50 cm
sign. ud v. komárek 94

35 000 Kč

119.
Komárek Vladimír (1928–2002)

Muž s beránkem
1993
olej, plátno
90 × 110 cm
sign. Pd v. komárek 1993

65 000 Kč

118

119
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120.
malý františek (1900–1980)

Opuštěná
1973
olej, plátno, lepenka
63,5 × 79,5 cm
sign. ld f. malý 73
na rubu na blindrámu štítek s popisem

35 000 Kč

121.
brunovský Albín (1935–1997)

Labyrint sveta a raj srdca, VI (Divadlo sveta)
1990
lept, suchá jehla
39 × 29,5 cm
sign. Pd A Brunovský 1990
dedikace „maistrovi e. klosovi v úctě a rád venuje 
december 4. 1990”

7 500 Kč

120

121
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122.
Kubíček Jánuš (1921–1993)

Koupání I.
1960/1961
enkaustika, plátno na sololitu
76 × 57 cm
sign. ld Jánuš kubíček 60–61
na rubu popis autorem

38 000 Kč

123.
Klápště Jaroslav (1923–1999)

Matovský kopec
1980
olej, plátno
65 × 80 cm
sign. Pd klápště 80
na rubu na blindrámu autorem: klápště matovský kopec

65 000 Kč

122

123
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124.
beneš Vlastimil (1919–1981)

Černá krajina
1976
olej, plátno
76 × 101 cm
sign. Pd v. Beneš

180 000 Kč

125.
Linhart Kamil (1920–2006)

Loďky
1960
olej, malířská lepenka
40 × 52,5 cm
sign. Pd k. linhart 60

23 000 Kč

124

125
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126.
Jíra Josef (1929–2005)

Sněženky z podzámčí
2002
olej, plátno
30 × 40 cm
sign. Pd J. Jíra 02, na rubu J. Jíra 02
na rubu popis autorem

30 000 Kč

127.
Ouhel ivan (1945)

Navážka v krajině
olej, malířská lepenka
21 × 25 cm
sign. Pd ouhel
na rubu autorský štítek s popisem

15 000 Kč

128.
róna Jaroslav (1957)

Past v horách
2000
olej, plátno
55 × 65 cm
sign. na rubu róna 00 xii.
na rubu na blindrámu popis autorem

45 000 Kč

129.
Lamr Aleš (1943)

Červený stůl
1972
olej, plátno
100 × 80 cm
sign. ld A. lamr 72
na rubu na blindrámu popis autorem

90 000 Kč

126

127

128
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130.
sopko Jiří (1942)

Červená kuřačka
2006/2007
akryl, plátno
60 × 40 cm
sign. na rubu sopko 06–7

90 000 Kč

131.
sopko Jiří (1942)

Zelená kuřačka
2006/2007
akryl, plátno
60 × 40 cm
sign. na rubu sopko 06–7

90 000 Kč

129

130 131
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132.
Kolář Jiří (1914–2002)

Zvěstování
1969
koláž
14,5 × 30 cm
sign. na rubu J. kolář
provenience: galerie riehentor, Basel spalenberg 52 (vystaveno)

35 000 Kč

132
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133.
muzika františek (1900–1974)

Larva
1967
litografie
27 × 21 cm
sign. ud F. muzika 67

4 000 Kč

134.
muzika františek (1900–1974)

Drůza
1967
litografie
27 × 21 cm
sign. Pd F. muzika 67

4 000 Kč

135.
Šimotová Adriena (1926)

Perforace
1967
lept 4/15
50 × 53,5 cm
sign. Pd Adriena Šimotová 67

18 000 Kč

133 134

135
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136.
Šimotová Adriena (1926)

Hlava
pigment, pauzovací papír
41 × 30 cm
sign. Pd Adriena Šimotová

49 000 Kč

137.
Kučerová Alena (1935)

Krajina
1983
lept, perforovaný plech 4/10, autorský tisk
53,5 × 74 cm
sign. Pd Alena kučerová 1983

17 000 Kč

136

137
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138.
Válová Květa (1922–1998)

Figury
1991
pastel, karton
61 × 45 cm (výřez)
sign. ld k. válová 91

14 000 Kč

139.
boudník Vladimír (1924–1968)

Obrys tří retortů – Egyptské hieroglyfy
1965
magnetická grafika
21 × 29 cm
sign. ud vladimír Boudník 1965
vladimír Boudník je jedinečným fenoménem naší 
poválečné umělecké scény a jeho dílo od konce 
padesátých let až do umělcovy předčasné smrti před-
stavuje velice ryzí a kvalitní tvorbu, která u nás těžko 
snese obdobné srovnání. Boudník tvořil přímo a spon-
tálně, bez předešle promýšlených kroků a změnou 

138

139
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barevnosti, či tlaku na desku záměrně obměňoval výsledný tisk, 
takže od konce padesátých let vznikaly většinou neopakovatel-
né unikáty. Nabízené dílo pochází z významné zahraniční sbírky, 
v pozměněné barevné verzi se nalézá i v prestižní sbírce Národní 
galerie a tato je pak publikována v monografii z roku 2004 na 
straně 219. Je ve výtečném stavu a s ohledem na jeho kvalitu se 
jedná o výjimečnou nabídku. 

28 000 Kč

140.
boudník Vladimír (1924–1968)

Stopy materiálu
1965
strukturální grafika
25,5 × 45,5 cm
sign. ud vladimír Boudník 1965 – 2

30 000 Kč

141.
Kotík Jan (1916–2002)

Krásná žena
1956
kombinovaná technika, karton
58 × 29 cm
sign. Pd Jan kotík 56/ii.

15 000 Kč

140

141
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142.
Kotík Jan (1916–2002)

Pseudofigura
1986
akryl, plátno
53,5 × 38 cm
sign. Pd J. kotík 86
Autorova barevná exprese v osmdesátých letech 
vyústila ve velice zajímavé abstraktní formy, které Jan 
kotík nazývá „Pseudofigurami“, a které byly velice pozi-
tivně přijaty uměleckou odbornou kritikou.

20 000 Kč

143.
Kotík Jan (1916–2002)

Bez názvu
80. léta 20. stol.
akryl, překližka
51 × 69,5 cm
sign. Pd J. kotík

24 000 Kč

142

143
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144.
Kubíček Jánuš (1921–1993)

Korálový ostrov
1979
olej, plátno
75 × 79 cm
sign. na rubu J. k.
na rubu na bliwndrámu popis díla, v soupisu 
díla č. dJk 1991 0602, pravost potvrdil syn 
Adam kubíček

210 000 Kč

145.
souček Karel (1915–1982)

Pasáž
1963
olej, tempera, karton
58 × 40 cm
sign. Pd k. souček 63

25 000 Kč

144

145
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146.
istler Josef (1919–2000)

Struktura na zeleném pozadí
1967
olej, textil, dřevěná deska
71 × 50 cm
sign. Pd istler 67

65 000 Kč

147.
Vožniak Jaroslav (1933–2005)

Bez názvu
1993
lité emailové laky, sololit
50 × 60 cm
sign. na rubu J. vožniak 1993
význačná sbírka Praha

18 000 Kč

146

147
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148.
Kučerová Alena (1935)

Čtyři hlavní body
asambláž, kombinovaná technika
40 × 48 × 11 cm
sign. nezjištěna

65 000 Kč

148
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149.
Novosad Karel (1944–2008)

Geometrická kompozice
1971
kvaš, karton
49,5 × 49,5 cm
sign. na rubu Novosad 71 hamburg
karel Novosad se po emigraci do Německa a násled-
ných studiích v hamburku u profesora Almira 
mavigniera (dnes mimochodem velmi respektova-
ného umělce světového formátu) rychle etabloval 
svými precizně provedenými geometrickými díly, která 
byla už ve své době vysoce hodnocena a počátkem 
sedmdesátých let vystavována s velikány konstruktivi-
smu, jakými jsou například max Bill, getulio Alviani, či 
Francois morellet. Nabízený obraz ze série „schwarz, 
gelb, grün und violett“ pochází z tohoto velmi plodné-
ho a úspěšného období.

20 000 Kč

150.
Niemeyer Jo (1946)

Geometrická kompozice II.
80.–90. léta 20. stol.
akryl, plátno
130 × 50 cm
sign. na rubu Jo Niemeyer
tento reliéfní obraz je koncipovám k pověšení jak na 
výšku, tak i na šířku.

70 000 Kč

151.
Niemeyer Jo (1946)

Geometrická kompozice
80.–90. léta 20. stol.
akryl, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu Jo Niemeyer

70 000 Kč

149

150
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Jo Niemeyer je mezinárodně působící autor s domovským ateliérem v Německu a patří mezi typické před-
stavitele konkrétního umění systematicko-konstruktivního charakteru. Při komponování jeho obrazu je vždy 
vycházeno z principu zlatého řezu, na jehož základě autor pomocí matematického výpočtu v kombinaci 
s vlastní uměleckou kreativitou určuje všechny další aspekty stavby díla. využití početní pragmatiky s autorským 
tvůrčím přístupem může právem připomínat cestu Zdeňka sýkory, přičemž Niemeyerova tvorba podléhá ještě 
větší striktnosti v možnosti výběru barev. Autor totiž zásadně pracuje jen s primárními barvami (žlutou, modrou 
a červenou) v kombinaci s „nebarvami“, tedy bílou a černou. tento vyhraněný postoj pak přináší dílo nebývalé-
ho kompozičního kontrastu, se silnou výpovědní hodnotou a Niemeyer je proto právem zařazen v dlouhé řadě 
zásadních soukromých i institučních sbírek po celém světě. Jeho obrazy kromě obsahu na ploše navíc přinášejí 
i určitou plastickou trojrozměrnost, protože Niemeyer pracuje s precizně vypnutými plátny na stabilních dřevě-
ných konstrukcích a součástí díla je i malba záměrně pokračující na vyšších stranách díla. v posledních letech 
se zájem o tvorbu tohoto současného klasika rapidně zvyšuje, neboť se jedná o kvalitní a přínosné umění s velmi 
dobrou perspektivou.

151
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154.
Agam yaacov (1928)

Bez názvu I.
agamograph – opticko-kinetická 
asambláž, karton, plast 40/99
38 × 35,5 cm
sign. Pod Agam
Yaacov Agam je jedním ze stěžejních pilířů světového 
kinetického umění a tzv. op-artu. Jeho záliba v půso-
bivých a bohatých barevných kontrastech spojených 
s optickými klamy se nese celým jeho dílem a nabíze-
né dva Agamography jsou toho dokladem. tento druh 
děl s velice působivým vnitřním pohybem byl tvořen 
paralelně ke statičtěji působícím grafikám a vycházel 
i v menších sériích.

17 500 Kč

152.
Agam yaacov (1928)

Bez názvu II.
agamograph – opticko-kinetická 
asambláž, karton, plast 38/99
38 × 35,5 cm
sign. ud Agam
tento Agamograph byl autorem omylem signován 
a číslován na opačné straně a abstraktní téma je tedy 
v případě orientace signatury vpravo dole obráceno 
o 180 stupňů, což dodává dílu výjimečnost a přínos-
nou unikátnost!

17 500 Kč

153.
demartini hugo (1931–2010)

Prostorový reliéf
chromovaná ocel, akrylát 7/25
30,5 × 30,5 cm
sign. na rubu 7/25 hugo demartini

40 000 Kč

152

153

154
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155.
Zangs herbert (1924–2003)

Reihung
akryl, sololit
60,5 × 70 cm
sign. Pd Zangs
herbert Zangs se řadil mezi nejradikálněji tvořící umělce ze skupiny poválečných konkretistů v Německu. Přátelil 
se i s Josefem Beuyesem a Adolfem lutherem, s nimiž ho spojovala názorová blízkost v tendenci k odmítání kla-
sické malby i společné rodné město krefeld. Jeho velmi progresivní tvorba, zpočátku konzervativním publikem 
logicky odmítaná se postupem času stává stále více vyhledávanou a obrazy, či reliéfy herberta Zangse se 
v několika posledních letech dostávají do popředí všeobecného zájmu. Pomohl tomu také prudký nárůst sbě-
ratelského zaměření o okruh legendární skupiny Zero, a tím všeobecně o kvalitní konkrétní umění z Německa, 
zvláště pak o tvorbu členů různých seskupení z oblasti düsseldorfu. Zangsovu současnou pozici též upevňuje 
jeho ranná inklinace k bílé monochromii, která se u něj datuje už do počátku padesátých let, čímž autor tento 
typický prvek tvorby sdružení umělců kolem uměleckého hnutí Zero dokonce o několik let předběhl.

25 000 Kč

155
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156.
Aubertin bernard (1934)

Bez názvu
2010
asambláž, kov, dřevo
50 × 50 cm
sign. Pd Bernadr Aubertin
vystavováno macagno, itálie, 2011. reprodukováno: Bernard Aubertin – Fuoco e metallo, str. 99
Zkušeným zahraničním galeristou vybraný reliéf ze série „kresba ohněm“ představuje Bernarda Aubertina v jeho 
typické „pyromanské pozici“ spojené s kultivovaným kompozičním přístupem. toto dílo bylo vytvořeno připevně-
ním geometrického obrazce ze zápalek na kovový podklad a následným vyhořením jejich hlaviček dosaženo 
spontální „kresby“ ohněm na kovu. toto dílo je adjustováno v původním autorském pouzdře z akrylu, bylo několi-
krát vystavováno a je barevně publikováno.

45 000 Kč

156
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157.
bonato Victor (1934)

Serielles
1970
opticko-kinetický reliéf, kovová fólie, lepenka, 52/120
50 × 50 cm
sign. Pd v Bonato 70
viktor Bonato je nedílnou součástí tzv. düsseldorfského okruhu konkrétistů a jeho typickým materiálovým pro-
středkem uměleckého vyjádření se stalo, vedle olova, kamene a skla, hlavně zrcadlo. Jeho série deformovaných 
zrcadlových objektů autora nejvíce proslavila a nabízené dílo s dobově typickou strukturou seriálního řazení se 
též efektu zrcadlení samozřejmě nevyhýbá.

7 000 Kč

157
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158.
costalonga franco (1934)

Oggetto Cromocinetico I.
mezi roky 1968–1973
optiko-kinetický objekt, plast, kov
67 × 67 × 5 cm
sign. na rubu costA/loNgA, F. costalonga
v soupisu autorova díla pod č. ocvrcB13

55 000 Kč

italský autor Franco costalonga je od šedesátých let představitelem evropského kinetického umění a úspěšným 
tvůrcem reliéfních objektů, které se někdy pohybují pomocí elektromotorku, ale většinou kalkulují pouze s pohy-
bem jejich pozorovatele. systémy zrcadlových konkáv nazvané oggetti cromocinetici, které autor dle informací 
v jeho monografii dynamic Art (vydalo canova edizioni 2006) tvořil mezi rokem 1968 a 1973, se se změnou pozice 

158
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159.
costalonga franco (1934)

Oggetto Cromocinetico II.
mezi roky 1968–1973
optiko-kinetický objekt, plast, kov
67 × 67 × 5 cm
sign. na rubu costA/loNgA, F. costalonga
v soupisu autorova díla pod č. ocmB 13

55 000 Kč

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 kine-
tického umění a bezesporu tedy patří do obdobně zaměřených sbírek. reliéf je registrován v archivu umělcova 
díla pod číslem ocvrcB13.

159
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160.
wilding Ludwig (1927–2010)

20
1967
opticko-kinetický objekt, asambláž, akryl, karton, dřevo
50 × 50 × 6,5 cm
sign. na rubu na autorském štítku Wilding
na rubu autorský štítek s popisem

45 000 Kč

tento německý autor patří mezi protagonisty evropského op-artu a kinetického umění, přičemž jeho nejdůležitější 
tvorbu reprezentují hlavně reliéfy, často vytvořené jako sendvičové asambláže z akrylu a kartónu s identickým 
obrazcem, které při změně pozice diváka vytváří iluzi chvějivého pohybu, anebo naopak klidné meditativní hloub-
ky. vyhledávány jsou především takovéto starší, autorem na zadním štítku řádně signované a číslované objekty 

160
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161.
wilding Ludwig (1927–2010)

24
1967
opticko-kinetický objekt, asambláž, akryl, karton, dřevo
50 × 50 × 4,5 cm
sign. na rubu na autorském štítku Wilding
na rubu autorský štítek s popisem, reprodukováno v monografii ludwig Wilding, 1987, str. 90–91

45 000 Kč

z menších sérií v původních a zachovalých pouzdrech. oba nabízené objekty, které byly pro tématickou příbuznost 
často vystavovány v blízkém sousedství jsou ve výjimečném, v současnosti skutečně ojedinělém stavu, protože byly 
od doby vzniku až doposud pečlivě uloženy v originálních dřevěných krabicích naprosto mimo působení okolního 
prostředí. objekt 24 je popsán a celostránkově vyobrazen na str. 90 a 91 v knize ludwig Wilding z r. 1987.

161



190

162.
dobeš milan (1929)

Negativ
1963–2009
serigrafie 1/3, autorský tisk
50 × 50 cm
sign. Pd m. dobeš,  
ud 1963 – 2009
dynamiku a pohyb vyjadřující 
serigrafie od jedinečného tvůrce 
kinetického umění byla vytištěna 
v itálii na vysoce kvalitním silném 
kartónu a sběratelskou kvalitou se 
může směle srovnávat s edicemi 
od Zdeňka sýkory. 

12 000 Kč

163.
dobeš milan (1929)

Pozitiv
1963–2009
serigrafie 1/3, autorský tisk
50 × 50 cm
sign. Pd m. dobeš,  
ud 1963 – 2009
serigrafie Pozitiv vyšla v atraktivně 
nízkém nákladu a profituje z pří-
padného sousedství se svým pro-
tějškem nazvaným Negativ.

12 000 Kč

162

163
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164.
hilmar Jiří (1937)

Bez názvu
1977
plátno, vrstvený pauzovací 
papír, dřevo
80 × 80 cm
sign. na rubu hilmar Jiří 77

38 000 Kč

165.
Kolíbal stanislav (1926)

Bez názvu
1971
kresba perem, karton Fabriani
44 × 31 cm
sign. na rubu kolíbal 71
na rubu razítko galerie grossetti milano
Nabízená práce, patřící do série tzv. bílých 
kreseb z přelomu šedesátých a sedm-
desátých let v sobě snoubí vše typické 
z autorova pohledu na geometrii, spoje-
nou 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

164

165
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166.
dorazio piero (1927–2005)

Geometrická koláž
90. léta 20. stol.
koláž, barevný karton
75 × 105 cm
sign. ud Piero dorazio
italský výtvarník Piero dorazio je již desítky let sběratelským pojmem, svoji úspěšnou dráhu započal již koncem 
padesátých let v progresivním sdružení gruppo N s názorovou blízkostí a konfrontačním vztahem k legendární 
skupině Zero i francouzské g.r.A.v., a následně se svými barevnými strukturami, či rastry přiřadil k tehdejšímu 
novátorskému uměleckému proudu. Působil dlouhou dobu v usA, kde se živil volnou tvorbou a byl též profesorem 
na uměleckém institutu. Nabízená koláž pochází ze série, ve které má každá z důvodu nepřesnosti umístění papí-
rových prvků unikátní charakter a nabízené dílo navíc vyniká použitím podlouhlých prvků řazených do jakési 
rastrové série, čímž připomíná umělcova nejvýše ceněná díla.

25 000 Kč

166
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167.
sýkora Zdeněk (1920–2011)

13 linií pro Stephena Hawkinga
2003
barevná serigrafie 8/30
65 × 65 cm
sign. ld viii/xxx sýkora 2003

45 000 Kč

167
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168

168.
hulík Viktor (1949)

Stredný geoposúvač
2012
variabil, dřevo, akryl
90 × 90 cm
sign. na rubu v. hulík 2012
na rubu popis autorem

150 000 Kč
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Pro viktora hulíka je příznačná prostorovost. hulík je malíř, ale plocha ho podněcuje k tomu, aby z ní vystupoval 
do prostoru. tato tendence je patrná již ve fotografiích ze začátku 80. let, pak pokračuje plastickými reliéfy, 
a v Posuvníku expanduje nejen do prostoru, ale i z formátu. Následují další geo-šoupátka a 3d objekty předsta-
vující prostorové završení a zhodnocení vývojové řady. trojrozměrnost je v jeho kompozicích zpravidla opřena 
o fázi pohybu, který představuje změnu.
 
v zásadě hulík vychází z plochy čtverce nebo kruhu. Z počáteční uzavřené polohy obrazu-objektu se v různých 
fázích otevírání objevují nové kompozice, vizuální a barevné relace, jinak organizovaný prostor a vztahy mezi jed-
notlivými prvky. objekty variabilitou a mobilností nabízejí divákovi hru na vlastní volbu sestavy, formátu a koloritu 
díla v rozsahu od úvodního stavu k finální možnosti a zpět. další konstantou je mystifikace, znejistění, proměnlivost. 
Nic není takové, jak se na první pohled zdá.

hulík pracuje s překvapivým vyústěním, kde spojení nabírá atributy hlavolamu, optického klamu nejen manuální-
ho, ale i mentálního. Barva je pak v jeho pojetí rovnocenný faktor, důležitá výrazová konstanta. Zpravidla pracuje 
s redukovanou barevnou škálou a v současnosti ho zaměstnává inspirativní harmonie barev černé, šedé a bílé.
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Chcete znát výsledné ceny prodeje obrazů v aukcích?
navštivte: www.cenyumeni.cz

1. Art consulting Brno – Praha přijímá kvalitní obrazy pro aukce v roce 2014 a 2015. 

František kupka, Josef Šíma, emil Filla, Jan Zrzavý, václav Špála, Jindřich Štyrský, toyen, 
Zdeněk sýkora, Josef Čapek, kamil lhoták, Jakub schikaneder, Antonín Procházka, 
Josef lada, mikuláš medek, václav Boštík, Antonín chittussi, František tichý a další.



pLNá mOc prO ZAsTUpOVáNÍ V drAžbě
dražba po telefonu

Zmocňuji firmu 1. Art consulting brno cZ, s.r.o., lerchova 299/7, 602 00 Brno, iČ: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 6. 10. 2013 
ve 13.30 hod., na adrese Topičův salon – Národní třída 9, praha 1 a dražila za mne do 
uvedených limitů či po telefonu následující věci: 

č. autor název cena  limit  
nebo telefon

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

___ ___________________ ___________________________ __________ _____________

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

Jméno: 

Příjmení: 

telefon:  

tel. pro dražbu:  

e-mail: 

číslo oP: 

ulice: 

město: 

PsČ: 

stát: 

datum a místo: Podpis:





poznámky:
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