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VÝSTAVA DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ / EXHIBITION OF ARTWORKS
Předměty nabízené do aukce a uvedené v aukčním katalogu budou zájemcům o aukci 
přístupné k prohlídce v Topičově saloně, který je provozován společností 1. Art Consulting 
Brno – Praha.

The items offered for auction and listed in the auction catalog will be accessible to those 
interested in the auction for visitation in Topič salon, which is operated by 1. Art Consulting  
Brno – Praha.

Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1
7. 10. – 24. 10. 2021 (10:00–18:00 hod. denně, včetně víkendů i svátků)

V případě zájmu je možná i večerní privátní prohlídka od 18:00–21:00 hod. 
Nutno objednat minimálně 24 hodin předem na telefonu 603 424 913.

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

Registrace účastníků aukce začíná 24. 10. 2021, od 12:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Neděle 24. 10. 2021 ve 13:30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

Will take place on October, 24, 2021 at 1.30 p.m. in the Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

KONTAKTNÍ ÚDAJE / CONTACT INFORMATION
tel.:  (+420) 224 232 500
  (+420) 542 214 789 
  (+420) 603 424 913

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

web: www.acb.cz

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ:
– podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní
– parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov
– 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
– možnost krátkodobého parkování na protější straně Topičova domu



6 | 1. ART CONSULTING



JMENNÝ REJSTŘÍK | 7

JMENNÝ REJSTŘÍK

� položka

A
Alviani Getulio 93
Anderle Jiří 154, 155
Aubertin Bernard 83
Autengruber Jan 111
autor neurčen 82, 105, 106

B
Biasi Alberto 95
Bielecki Jiří 37
Bílek Alois 17, 24
Blažíček Oldřich 5, 10
Bolf Josef 184
Bonies Bob  98
Boška Jindřich 192
Boštík Václav 56
Boudník Vladimír 164, 165, 166
Bubeníček Ota 114, 117

C
Chaba Karel 158
Costa Toni 84
Costalonga Franco 89

Č
Čapek Josef 22
Černý Karel 21
Číla Otakar 120

D
Demarco Hugo 97
Dlouhý Bedřich 68
Drtikol František 34

E
Engelmüller Ferdinand 6

F
Fára Libor 157
Fila Rudolf 101
Filko Stano 102
Filla Emil 20
Foltýn František 129
Foltýn František Karel 45

G
Glattfelder Hans Jörg 85
Gross František 31, 38, 181
Grygar Milan 194

H
Hoffmeister Adolf 139
Holan Karel 145

CH 
Chatrný Dalibor 64

I
Istler Josef 180

J
Jambor Josef 122
Janeček Ota 35, 41, 159
Jankovič Jozef 103
Janošek Čestmír 51
Janoušek František 28
Jíra Josef 42, 146, 173
Jiroudek František 144
Justitz Alfred 12

K
Kalvoda Alois 9, 116
Kaván František 8, 118
Koblasa Jan 36, 168, 185, 189
Kokoschka Oskar 33
Kolář Jiří 47, 150–153, 186
Kolíbal Stanislav 63
Komárek Vladimír 174
Kompánek Vladimír 104
Koons Jeff 99, 100
Kotík Jan 53
Kotík Pravoslav 134, 135
Král Jaroslav 130
Krůček Václav 75
Kubíček Jan 61, 62, 193, 196
Kubín Otakar 19
Kučera Zdeněk 191
Kučerová Alena 156
Kupka František 126
Kyncl František 73

L
Lacina Bohdan 39, 43
Laky Miloš 102
Lebourg Albert Maria 81
Lehoučka Josef 162
Liesler Josef 32, 136, 177

M
Macoun Gustav 119
Málek Antonín 170
Malich Karel 65, 66
Marešová Milada 148
Marko Karol 108
Matal Bohumír 29, 178, 187
Mervart Augustin 113
Mikulka Alois 149
Milkov Stefan 72
Morellet Francois 86
Mrázková Daisy 60
Mucha Alfons 107
Musatov Grigorij 137

N
Načeradský Jiří 54, 182
Nechleba Vratislav 4
Nejedlý Otakar 11
Němec Rudolf 176
Novák Vladimír 71

O
Obrovský Jakub 123, 125
Ovčáček Eduard 52, 195

P
Panuška Jaroslav 2, 112
Pérez-Flores Darío 96
Perilli Achille 94
Pešicová Jaroslava 169
Piepenhagen August Bedřich 1, 3
Piesen Robert 44, 55
Pirruccio Vincent 88
Pleiner Vladimír 121
Preissig Vojtěch 109, 110
Procházka Antonín 14, 15, 18, 25, 
 132, 133

R
Rada Vlastimil 7
Rittstein Michael 57, 58, 179, 183
Róna Jaroslav 74
Ronovský František 175
Rossi Horacio Garcia 90
Rykr Zdenek 127

S
Ságlová Zorka 69
Scaccabarozzi Antonio 92
Sekal Zbyněk 49, 50
Slavíček Jan 23
Slavík Otakar 59
Smetana Jan 160
Souček Karel 161
Stazewski Henryk 91
Stein Joël 87
Sýkora Zdeněk 147, 190, 197

Š
Šerých Jaroslav 70
Šíma Josef 46
Šimon Tavík František 124
Špála Václav 16, 128
Špaňhel Jakub 188
Švankmajer Jan 76

T
Tichý František 26, 27, 140, 141
Tikal Václav 40, 142
Toyen (Marie Čermínová) 138

U
Ullmann Josef 115

V
Vaca Karel 171
Valenta Jiří 67
Veselý Aleš 48, 163
Vohrabal Josef 172

Z
Zavarský Ján  102
Zívr Ladislav 167
Zoubek Olbram 77–80
Zrzavý Jan 13, 131
Zykmund Václav 30, 143
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PROGRAM AUKCE

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR 
VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ  str. 12

MIMOŘÁDNÁ 
NABÍDKA SVĚTOVÉ 
MALÍŘSKÉ TVORBY 
 str. 162

KLASICKÉ 
& MODERNÍ UMĚNÍ 
 str. 204
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1
PIEPENHAGEN AUGUST BEDŘICH (1791–1868)
HORSKÝ POTOK
olej, karton
13 × 18,5 cm
sign. PD monogram AP

140 000 Kč

posoudila PhDr. Olga Macková; pravost potvrdila 
PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová; odborná experti-
za PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Reprodukováno
katalog Sbírka Max Haase-Wranau, Praha 1922, č. 93

Posuzovaný obraz „Horský potok “ je autentickým, 
mistrně náladově rozehraným, vrcholně romantic-
kým dílem Augusta Bedřicha Piepenhagena, rodá-
ka ze Soldinu v Prusku usazeného v Praze, jehož 
tvorba, vyjadřující hluboký citový prožitek z přírody, 
představuje jednu z nejzajímavějších kapitol naší 
krajinomalby devatenáctého století. Piepenhagen 
se stal ve středoevropském prostoru uznávaným 
a vyhledávaným malířem pohádkově snových sce-
nérií, v nichž se tvary rozplývají v mlžných oparech 
či stříbřitých odlescích měsíčního světla.

Od roku 1822 obesílal autor pražské výstavy, roku 
1842 vystavoval v Berlíně, roku 1857 v Mnichově, 
od čtyřicátých do šedesátých let vystavoval vícekrát 
ve Vídni. V letech 1853, 1854 a 1866 uskutečnil studij-
ní cesty po Německu, Švýcarsku, Francii a Belgii.

Piepenhagenovým nejvlastnějším tématem se staly 
krajiny vysokohorských hřebenů a lesních tišin, stej-
ně jako snová nokturna. Volbou těchto motivů zapů-
sobil i na Josefa Navrátila, s nímž se sblížil a utvořil 
nerozlučnou dvojici. S oblibou maloval také zimní 
scenérie, ovlivněné holandskou krajinomalbou 
17. století. Ve čtyřicátých a padesátých letech 
devatenáctého století dosáhla jeho tvorba vrcholu. 
S léty se jeho obrazové formáty zmenšovaly až do 
zcela komorních rozměrů, kouzelných náladových 
„malbiček“, v nichž je autorova malba nejvolnější, 
což v zrcadle dalšího vývoje moderní malby oceňuje-
me zejména dnes.

Předložený obraz „Horský potok “ je velmi zda-
řilou ukázkou Piepenhagenova krajinářského 
romantismu. V odstínech několika málo delikátně 
sladěných tónů (Adalbert Stifter psal o „plnosti“ 
Piepenhagenovy „přírodní barvy“) tu autor dokonale 
ztvárnil úchvatnou scenérii přírodní krásy – krajin-
ného vznešena, jež na člověka působí majestátním, 
až „otřásajícím“ dojmem. Zatímco v prvním plánu 
vystupuje do popředí pastózněji modelovaný kame-
nitý terén s nezkrotným horským potokem, stromy 
zmítané mohutnou bouří v druhém plánu se postup-
ně noří do zastřeného, mlžného oparu.

Zajímavostí je, že práce tohoto typu maloval 
Piepenhagen v ateliéru, kde se v detailech inspiroval 
chomáčky mechu. „Horský potok “ je kvalitním kabi-
netním „kouskem“ reflektujícím romantické snění 
o úniku od společnosti a splynutí s nesmírností pří-
rody, doprovázené pocity melancholie a tesknoty.

 PhDr. Rea Michalová, Ph.D

Malíř krajinářského 
romantismu a snového 
nocturna

Předložený obraz komorních rozměrů „Horský 
potok “ je nesporná práce malíře Augusta Bedřicha 
Piepenhagena, nese všechny typické znaky jeho 
osobité tvorby. Pohled na zalesněnou horskou kra-
jinu jejímž středem protéká kamenitý potok, to byl 
Piepenhagenův častý motiv, v jeho tvorbě mnoho-
krát parafrázovaný. Pro náměty čerpal inspiraci 
především ve svých vzornících. Tyto vzorníky, obsa-
hující drobné variace přírodních motivů o rozměrech 
pohybujících se mezi třemi až dvaceti centimetry, 
v paspartách obsahujících dvanáct až dvacet těchto 
miniaturních krajinných záběrů, vedle Prahy, roze-
sílal prostřednictvím přátel také do Vídně, Lince, 
Mnichova, Berlína. Podle výběru zákazníka pak malíř 
označenou studii zpracoval na požadovaný formát. 
Vzorníky jsou Piepenhagenovou specialitou a také 
jistou zvláštností nejen v naší, ale i v evropské 
malbě. Pro srovnání s ostatními Piepenhagenovými 
díly docházíme k závěru, že předložený „Horský 
potok “ byl namalován nejspíše v padesátých letech 
a jistě v souvislosti se vzorníky. Osobitě pojatý drob-
ný přírodní záběr plný melancholického sentimentu 
a emocionality, vytvořený pomocí rozplývavého 
světla měkkým štětcovým podáním, nedatoval 
a podle svého zvyku signoval jen ligaturou psaným 
monogramem. Takovýchto miniaturních krajinek 
namaloval Piepenhagen mnoho, nejčastěji na papí-
ru, ale také na plátně nebo na dřevě.

 PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová
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2
PANUŠKA JAROSLAV (1872–1958)
NOKTURNO
kresba tuší, akvarel, karton na kartonu
15,5 × 30 cm
sign. LD Panuška na podkladu

250 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
Palazzo Roverella, Rovigo, Itálie, 2019

Publikováno
Volné Směry 1897, s. 564
Arte e magia, Il fascino dell esoterismo in Europa, 
Rovigo 2019, s. 224, reprodukce 126

Záhrobí mělo v raném díle Jaroslava Panušky své 
pevné místo. Vedle upírů patří k nejčastějším téma-
tům jeho tvorby tohoto období postavy duchů, blou-
dících duší a strašidelných přízraků. Ještě během 
studií na Akademii Panuška vytvořil kresbu, která 
se stala jedním z ikonických děl české dekadentní 
tvorby. Byla publikována roku 1897 v časopise Volné 
směry pod názvem „Nokturno“ a setkala se s kladnou 
odezvou. Následovaly ji ještě volné variace v malbě 
nazývané také „Interiér s lebkou “, „Návštěva mrtvé-
ho“, „Vanitas “ či „Mrtvý se vrací pro lebku “.

Hlavní osou kompozice kresby je tenká ruka pří-
zraku zakončená dlouhými pařáty, která proniká 
oknem do potemnělé místnosti a natahuje se pro 
lebku ležící na stole. Zajímavá je konzistence tohoto 
fluida, které vizuálně připomíná mlžný opar. Jeho 
příchod je doprovázen typickým projevem duchů 
a strašidel – průvanem, který rozházel a odvál papíry 
ležící na stole. Ačkoli je natažená ruka ducha téměř 
či zcela nehmotná, vyvolává v nás autor přesvědče-
ní, že disponuje záhadnou silou, díky níž bude schop-
na uchopit hmotný předmět (lebku) a odnést jej 
s sebou. Ve zmíněných pozdějších variacích na toto 
téma je na stole umístěna navíc hořící svíce, kterou 
přicházející přízrak, či jeho doprovázející jevy, sfou-
kávají. Z ikonografického hlediska by tedy tomuto 
vyobrazení nejlépe odpovídal název Vanitas, jelikož 
zahrnuje všechny potřebné rekvizity (nejen) deka-
dentního zobrazení pomíjivosti lidského bytí.

Způsob vyobrazení přízraku mrtvého jako částečně 
transparentní vytáhlé tenké figury nejasné konzis-
tence s podlouhlými pařáty rozpracovával Panuška 
v dalších dílech z tohoto období. Jmenujme např. 
variace „Ducha mrtvé matky “ či olej „Duch mrtvého 
na hřbitově“ z roku 1900, kde se bělavý přízrak plazí 
po náhrobcích a připomíná cáry mlhy podobně 
jako je tomu v případě vetřelce ze záhrobí v interiéru 
„Nokturna “. (BOUČKOVÁ 1978, s. 11; SCHNEIDEROVÁ–
ODEHNALOVÁ 2012, s. 23; URBAN 2007, s. 370–372; 
VALEČKA 2016, s. 30–31.)

Ikonické dílo 
dekadentní tvorby
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čtyřicátých let 19. století, kdy vznikly také dvě další, 
obsahově i formátově takřka totožné varianty (obě 
dnes ve sbírkách Národní galerie v Praze, kam byly 
darovány z pozůstalosti malířovy dcery Charlotty 
Piepenhagenové). Piepenhagen si brzy vypracoval 
vlastní nezaměnitelný krajinářský výraz, nejprve 
v duchu sentimentálního preromantismu, později už ve 
znamení vrcholného romantismu. Osobitě pojaté drob-
né přírodní záběry plné melancholického sentimentu 
a emocionality maloval výhradně podle vlastní fantazie 
a neustále je obměňoval. Předložená „Romantická 
krajina (Odpočinek pod skálou v lese)“ je vytvořena za 
pomoci rozplývavého světla měkkým štětcovým podá-
ním, v motivu, kompozici i v použité barevné škále 
nese všechny charakteristické znaky Piepenhagenovy 
krajinářské tvorby. Piepenhagenovi, inklinujícímu 
k soukromí a intimitě, byla nejbližší nostalgická nok-
turna a poutnické elegie, záběry přírody, kde se nejen 
odpočívalo, ale tak přemýšlelo a snilo. 

Předložený obraz „Romantická krajina (Odpočinek pod 
skálou v lese)“, je nepochybná, typická a velmi krásná 
práce Augusta Bedřicha Piepenhagena, nejspíše ze 

3
PIEPENHAGEN AUGUST BEDŘICH 
(1791–1868)
ROMANTICKÁ KRAJINA (ODPOČINEK 
POD SKÁLOU V LESE)
olej, lepenka
20 × 22,5 cm
sign. PD monogram AP

120 000 Kč

pravost potvrdila PhDr. Naděžda Blažíčková- 
-Horová; odborná expertiza PhDr. Rea  
Michalová, Ph.D.
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4
NECHLEBA VRATISLAV (1885–1965)
AKT DÍVKY S DRDOLEM
olej, malířská lepenka
37 × 20 cm
sign. LD V Nechleba

na rubu potvrzení pravosti autorem sign. 
V Nechleba 26. IV. 1944

28 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Předložené dílo „Akt dívky s drdolem“ je ori-
ginálním, na hynaisovskou tradici moderní-
ho luminismu navazujícím dílem Vratislava 
Nechleby, umělce nevšední malířské zruč-
nosti, který ve své době patřil k nejuznáva-
nějším výtvarníkům a dnes ještě čeká na plné 
docenění. Nechleba byl dlouholetým profe-
sorem Akademie výtvarných umění v Praze 
(1918–1958) a několikrát se stal i jejím rekto-
rem. Patřil ke členům SVU Mánes a České 
akademie věd a umění. Roku 1937 obdržel 
zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži. 
Byl také nositelem Národní a Mánesovy ceny 
(1940) a titulu zasloužilý umělec (1955).

Rodák z pražských Vinohrad vystudo-
val Akademii výtvarných umění v letech 
1902–1907. Poté na základě Lerchova sti-
pendia absolvoval studijní cesty do Itálie, 
Rakouska a Německa. Jako odchovanec 
figurální třídy prof. Maxe Pirnera se soustře-
dil na tematiku lidské postavy a záhy proslul 
především jako vynikající portrétista. Stal 
se nejvyhledávanějším autorem oficiálních 
podobizen první republiky, zachytil tváře 
prezidenta T. G. Masaryka, herce Eduarda 
Vojana, politika Karla Kramáře a mnoha dal-
ších významných a vlivných osobností své 
doby. Vytvořil i řadu autoportrétů a ve volné 
tvorbě se nezříkal ani tematiky zátiší, krajiny 
či žánru.

Nechlebova malba byla vždy technicky neo-
byčejně precizní, čerpající poučení z odkazu 
starých mistrů, zejména z Rembrandtova 

okruhu. Obdařen nebývalým psychologizačním postřehem, 
dovedl se pohotově vcítit do mentality portrétovaného 
a současně podtrhnout jeho společensky nejpůsobivější 
rysy. Neváhal k tomu využít všech malířských efektů, včet-
ně divadelního osvětlení a plastické strukturace barevné 
hmoty.

Vratislav Nechleba na sebe upozornil svým malířským mis-
trovstvím již v časném mládí. Posuzované dílo „Akt dívky 
s drdolem“, pocházející z doby jeho studia na Akademii, 
je toho skvělým dokladem. Příklad profesora Pirnera 
a poučení v historii ho vyškolily k malbě akademické bra-
vury, přizpůsobené moderním požadavkům jemně impre-
sivním rukopisem. Klasické akademické téma, ženský akt, 
tu mladý malíř ztvárnil ve formě tříčtvrteční figury model-
ky, jejíž účes s mohutným drdolem a uzavřený, ostýchavý 
postoj na sebe poutají veškerou pozornost. Přirozený, 
nenucený půvab dívky akcentuje dobově aktuální plenérový 
luminismus, rozehrávající na její porcelánové pokožce deli-
kátní barevné nuance světelných vibrací.
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5
BLAŽÍČEK OLDŘICH (1887–1953)
KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA
1923
olej, plátno
90 × 70,5 cm
sign. PD O. Blažíček 1923

240 000 Kč

pravost potvrdila PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová; 
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Výtvarná meditace 
atmosféry rozjímání

Předložený pohled do křížové chodby Kláštera 
Zlatá Koruna nedaleko Krumlova v Jižních Čechách 
je nepochybná a jedinečná práce malíře prof. 
Oldřicha Blažíčka. Je to krásná ukázka malířovy 
osobitě zabarvené a mimořádné dovednosti zachy-
tit interiéry architektur – nejčastěji zaznamenával 
chrámové interiéry, – která mu vynesla v roce 1921 
profesuru kreslení a malby na Vysoké škole archi-
tektury při Českém vysokém učení technickém. 
Svatovítská katedrála jej v dílčích pohledech zaujala 
po léta, první pohled do ní je datován rokem 1910, 
kdy ještě studoval na pražské Akademii u prof. 
Schwaigera. Ale zachytil i mnoho dalších pohle-
dů do vnitřků kostelů, a to nejen v Praze, ale po 
celých Čechách a Moravě, na Slovensku nebo na 
Podkarpatské Rusi, kde vznikla celá řada kostelních 
interiérů rustikálního i městského typu. Sakrální 
interiéry maloval také v Dalmácii, Benátkách a Římě.

V roce 1913 Blažíčka zaujal benediktinský kláš-
ter v pražských Emauzích, o deset let později 
pak cisterciácký klášter Zlatá Koruna v jižních 
Čechách, založený roku 1263 Přemyslem Otakarem 
II. Klášter byl několikrát přepaden a vypálen (1420 
hned dvakrát husitskými vojsky) a znovu obnoven, 
1785 zrušen Josefem II., po druhé světové válce 
zestátněn. Dnes je považován za nejlépe zachovaný 
gotický konvent v Čechách a jeden z nejcennějších 
komplexů gotické architektury ve střední Evropě. 
Předložený pohled do křížové chodby cisterciáckého 
Kláštera Zlatá Koruna je jedním z nejvýraznějších 
Blažíčkových obrazů, který dokonale charakterizu-
je umělcovu architektonickou malbu s mistrovsky 
vystiženou perspektivou i osvětlením prostoru. 
Je ukázkou, jek se Blažíček geniálním způsobem 
dokázal vyrovnat s tvary vrcholně gotické architek-
tury a s její jedinečnou atmosférou. O rok později 
si záběr zopakoval ještě jednou, jen v menším for-
mátu, na kartonu a bez stafáže.
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6
ENGELMÜLLER FERDINAND (1867–1924)
KRAJINA U JINDŘICHOVA HRADCE 
1915
olej, plátno
77 × 97,5 cm
sign. LD F. Engelmüller 1915

na rubu štítek s názvem díla

50 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Ivo Helán

Ferdinand (František) Engelmüller byl český malíř 
a grafik. Narodil se v Praze a studoval na pražské 
Akademii u profesora Mařáka. Byl spoluzaklada-
telem Spolku Mánes a založil také soukromou kra-
jinářskou školu. Maloval českou krajinu, zejména 
Polabí, výjevy ze staré Prahy, ale také čerpal náměty 
ze Slovenska, Německa, Holandska, Itálie a Ruska. 
Jeho dílo se objevilo v roce 2007–2008 na výstavě 
v Leopold Museum ve Vídni.

V roce 1908 byl jmenován řádným členem „Union 
internationale des Beaux-Arts“ v Paříži. Ve své době 
patřil k mezinárodně uznávaným výtvarníkům, jeho 
díla se nacházejí ve sbírkách po celém světě.

Mimořádný malířský 
talent

22 | 1. ART CONSULTING
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Od roku 1913 byl členem Umělecké besedy a krátce 
i členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V počát-
cích jeho tvorby obrazy charakterizuje temný kolorit 
– tzv. „Černá perioda“. V polovině 20. let se tvorba 
projasňuje, ale dramatický tón zůstává.

7
RADA VLASTIMIL (1895–1962)
KRAJINA S DVĚMA MUŽI PRACUJÍCÍMI 
NA ZAHRADĚ – JARO / POHLED NA CHRÁM 
SV. VÍTA
1914
olej, plátno, oboustranné
67,5 ×  93 cm 
sign. LN V. Rada 1914

130 000 Kč

restaurátorská zpráva doc. Jiří Josefík



8
KAVÁN FRANTIŠEK (1866–1941)
ZIMNÍ KRAJINA S CHALUPAMI
olej, plátno
70 × 92 cm
sign. PD Kaván

280 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Michael Zachař

Předmětem posouzení je originál obraz zimní krajiny 
s chalupami, olej na plátně velikosti 70 × 92 cm, zna-
čeno vpravo dole Kaván. Stylově rámováno.

Jedná se o nesporný a krásný originál českého kra-
jináře, Mařákova žáka, Františka Kavána (1866–1941), 
vyznačující se typickými znaky jeho vyzrálé malby 
– svižným štětcovým přednesem, vytříbeným 
koloritem a schopností věrohodně vyjádřit povahu 
a tvářnost krajiny v jejích atmosférických a světel-
ných proměnách. Obraz pochází z umělcova zralého, 
ale ranějšího tvůrčího období po roce 1904, kdy ještě 
pravidelně aktivně podnikal cesty do plenéru a řešil 
co nejvěrohodnější zachycení momentální nálady 
jemu lahodícího místa. Z chalupy pocházel a k chalu-
pám vždy inklinoval i čistě lidsky. Proto mu byly nad-
míru blízké romány a povídky Karla Václava Raise, 
jehož poznal a stali se celoživotními přáteli. Osudy 
lidských příběhů šťastných i nešťastných nechával 
zasunuté za krásnou sugestivní kulisou malebných 
scenérií. Motivy s venkovskými chalupami nacházel 
jednak při častých návštěvách krkonošského domo-
va nebo blízkého okolí a pak na Českomoravské 
vrchovině, jak dokládá právě posuzovaný obraz, 
pocházející nejspíše z okolí Hlinska. Obraz se přimy-
ká k některým obrazům publikovaným v mé mono-
grafii jako například Za oblevy, U nás ve Vítanově, 
Zimní slunko a další. Charakter štětcového rukopisu, 
podložky, kolorit i celkový výraz obrazu jsou pro 
Kavána typické a přímo vzorové. Osobně cením jis-
tou neučesanost finálního provedené, živost podání 
přitom vylučuje jakoukoli selankovitost, jíž občas 
podobné náměty později propadaly. Jde o referenč-
ní Kavánův obraz sběratelské a galerijní úrovně. 

Sugestivní malebná 
scenérie vyzrálé malby 
z umělcova raného období
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9
KALVODA ALOIS (1875–1934)
BŘEZOVÝ HÁJ
olej, plátno
90 × 115 cm
sign. LD Alois Kalvoda

650 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

činnosti zůstal věrný až do konce života. K jeho 
žákům náležela v průběhu let řada známých výtvar-
ných umělců, například Josef Váchal, Martin Benka, 
Otakar Hůrka, Karel Němec a další. V létě vyjížděl 
se svými žáky malovat do plenéru. Známé jsou 
pobyty jeho školy na Slovácku, v Rohatci a Radějově 
a dále zejména v Lochovicích na Křivoklátsku.

V roce 1900 byl v Brně založen Klub přátel umění, 
u jehož zrodu Kalvoda stál. V témže roce obdr-
žel Hlávkovo stipendium a uskutečnil studijní 
cestu do Francie, kterou absolvoval se sochařem 
Josefem Mařatkou. V roce 1901 opětovně obdržel 
Hlávkovo stipendium. Tentokrát ho využil pro pobyt 
v Mnichově.

V roce 1906 se rozhodlo několik výtvarných umělců 
opustit pro řadu neshod zmíněný Klub přátel umění 
a založit Sdružení výtvarných umělců moravských 
(1907) se sídlem v Hodoníně. Alois Kalvoda patřil 
k jeho uměleckým autoritám a čilým organizátorům 
spolkového života.

V roce 1917 koupil a opravil barokní zámeček 
v Běhařově na Šumavě, který se stal jeho sídlem 
až do konce života. Zřídil tam stálou letní malířskou 
školu. Ve své době náležel Alois Kalvoda k nejlepším 
krajinářům střední Evropy.

Mladá generace umělců našla na konci devatenác-
tého století a v prvních letech století dvacátého ve 
zobrazování lesa, jež bylo Mařákovým specifikem, 
nový námět: březové háje či břízy jako samostatný 
objekt zájmu. Jedním z jeho nejčastějších interpretů 
byl Alois Kalvoda, označovaný za „malíře bříz“.

Posuzovaný obraz „Březová alej “ Aloise Kalvody 
je doslova mistrným ztvárněním tohoto motivu, 
který byl jak vynikajícím nositelem nálad přelo-
mu století, tak významným symbolem. Ve střední 
a severní Evropě symbolizovala bříza jaro a síly pro-
bouzejícího se života. Podle interpretace vycházející 
ze slovanských kořenů představoval tento na jaře 
první rašící strom především ženu, mládí či ženský 
princip obecně. Svou pružností mají břízy připomí-
nat ztepilé dívky, bílá kůra jejich porcelánovou pleť 
a dlouhé větve vlasy splývající na ramena.

Předložené plátno se jak motivicky, tak stylově 
plně hlásí k výtvarným pravidlům, jež určila secese. 
Bravurní zachycení světla zprostředkovává náladu 
prosluněného dne a nechává z pozadí vystoupit 
bělostně zářící kmeny bříz, jež vskutku asociují gra-
ciézní postavy mladých dívek, které se v adoraci jara 
rozběhly tančit na louce. 

Posuzovaný obraz „Březový háj “ je autentickým, 
secesně-symbolistním, skvostně luministicky 
zvládnutým dílem Aloise Kalvody, význačného kraji-
náře tzv. generace devadesátých let nazvané podle 
období, ve kterém její příslušníci vykročili na samo-
statnou uměleckou dráhu. Krajinářská větev 
pokolení studovala na Akademii výtvarných umění 
v Praze v ateliéru profesora Julia Mařáka, mezi jehož 
„odchovanci“ najdeme taková jména jako Antonín 
Slavíček, František Kaván, Otakar Lebeda, Jaroslav 
Panuška, Ota Bubeníček a v neposlední řadě Alois 
Kalvoda. Ten mařákovský romantizující styl rychle 
překonal i pod vlivem francouzské zkušenosti ve 
prospěch osobitého stylu, vyznačujícího se impresi-
onistickým cítěním barvy a mimořádně vytříbeným, 
secesně zdobným dekorativismem.

Alois Kalvoda se narodil roku 1875 ve Šlapanicích 
u Brna jako osmý z deseti sourozenců. Po předčas-
né smrti otce se sociální poměry rodiny výrazně 
zhoršily. Přesto matka umožnila nadanému syno-
vi studovat na gymnáziu v Brně. K maturitě však 
nedošel, protože již v roce 1892 byl jako mimořádný 
talent přijat na Akademii výtvarných umění v Praze 
do krajinářské speciálky Julia Mařáka, kde studoval 
s jednoročním přerušením až do roku 1899.

V roce 1896 nastoupil jako jednoroční dobrovolník 
k osmému pěšímu pluku v Brně a v následujícím 
roce sloužil v Bosně. Pak už se plně věnoval malíř-
ské tvorbě. V roce 1899 se stal členem Spolku 
výtvarných umělců Mánes a současně získal 
na Vinohradech svůj první ateliér, kde o rok později 
otevřel soukromou malířskou školu. Pedagogické 

Malířské dílo 
na principech secese
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10
BLAŽÍČEK OLDŘICH (1887–1953)
KRAJINA Z ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY
olej, plátno
70 × 100,5 cm
sign. PD Blažíček

160 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Naděžda Blažíčková- 
-Horová; PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Krajina z Českomoravské vyso-
činy “ je originálním, skvěle atmosféricky a prosto-
rově rozvinutým dílem Oldřicha Blažíčka, výrazné 
osobnosti české tradičně laděné krajinomalby první 
poloviny dvacátého století. Ač mezi jeho spolužáky 
patřili např. Josef Čapek, Rudolf Kremlička či Otto 
Gutfreund, autor, pocházející z chudých poměrů 
na Českomoravské vysočině, se k avantgardnímu 
hnutí nepřipojil. Taktéž se nikdy nestal členem 
některé z výtvarných skupin. Projevil se jako výrazný 
solitér nezávislý na „módních“ výtvarných vlnách 
a proudech. Prosadil se nejen díky talentu „od pána-
boha“, ale také díky své píli a vytrvalosti. „Žádný den 
kromě neděle nemohl být bez práce,“ uvádí malířova 
vnučka, Dr. Naděžda Blažíčková Horová. Akademii 
absolvoval jako figuralista, ale hlavním malířským 
posláním se mu stalo především ztvárnění domácí 
krajiny (zejména rodného Horácka) a poklidně ply-
noucího života na venkově ve všech jeho odstínech.

Posuzovaný obraz „Krajina z Českomoravské vysoči-
ny “ je nesmírně zdařilou ukázkou autorova komplex-
ního vidění české krajiny ve vrcholném období jeho 
tvorby. Blažíček ve třicátých letech začal na svých 
plátnech představovat krajinu otevírající se do dáli, 
se širokou perspektivou. Neztvárňoval již jen kou-
zelné scenérie míst, jež ho okouzlila; šel dál v tom, 
že jejich prostřednictvím zachycoval obecnou tvář 
české přírody. Sám se vyznal: „Krajiny jsem malo-
val všude, kam jsem přišel, ale obraz mého rodného 
kraje, Vysočiny, Horácka, kam jsem se stále vracel, 
byl cílem mého snažení. Ta mírná pahorkatina s širo-
kými prospekty dálav, s vysokým nebem a nízkými 
chalupami mezi políčky a tarasy, s člověkem při práci, 
krajina mého mládí, stala se i mým hlavním údělem 
malířským.“

Posuzované plátno je úchvatným obrazem maleb-
ně zvlněného horáckého venkova, v němž lidský 
prvek zcela přirozeně vrůstá do krajiny, není jen 
jejím „doplňkem“, ale naprosto přirozenou součástí. 
Výsostně plenérové pojetí vedlo autora k nepopis-
nému realismu, prostor je vybudován vláčnými, ply-
nulými tahy štětce, perspektiva je bezchybná. Je to 
malba naprosto upřímná, hluboce citová, jíž nás 
Oldřich Blažíček uvádí do sfér, kde „nestačí jen rozu-
mové poznání “ (J. B. Foerster). 

 PhDr. Rea Michalová, Ph.D

28 | 1. ART CONSULTING

Předložená „Krajina z Českomoravské vysočiny “ 
je nepochybná a velmi krásná práce malíře prof. 
Oldřicha Blažíčka.

Blažíček byl malířem plenéru a těžiště jeho významu 
zůstalo v zachycení konkrétní české krajiny.

Jeho záznamy přírody ze všech ročních období, 
významné světelným a koloristickým pojetím, 
se vyznačují spontánním nervním rukopisem 
a barevným lyrismem optimistické emotivní 
síly jako je například předložený obraz „Krajina 
z Českomoravské vysočiny “. Zajímavost pohle-
du na rozlehlá pole rozkládající se až k dalekému 
zalesněnému horizontu je ještě podtržena figurální 
stafáží dvou žen při práci na poli, štětcem vykres-
lenou působivými iluzivními skvrnami. Vznik obrazu 
můžeme klást nejspíše do první poloviny dvacátých 
let, námět lokalizovat do malířova rodného kraje, 
na Českomoravskou vysočinu za krásného letního 
dne s modrou oblohou s bílými mráčky. 

Předložený obraz „Krajina z Českomoravské vysočiny “ 
patří bezpochyby k těm nejlepším a nejzdařilejším 
Blažíčkovým krajinným záběrům z tohoto období. 
Jeho přidanou hodnotou je také hledisko dokumen-
tární, zachycující pro budoucí generace tehdejší 
vzhled drobných polí a luk na českém venkově. 
Blažíčkovy krajiny dodnes upozorňují na úchvatnost 
přírody, rozdávají lidem radost, lásku k přírodě a kra-
jině domova. V dnešním uspěchaném, přetechnizo-
vaném a přepolitizovaném světě to není málo.

 PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová
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11
NEJEDLÝ OTAKAR (1883–1957)
CHALUPA V PODVEČER
1914
olej, plátno
73 × 88 cm
sign. PD Ot. Nejedlý 1914

vzadu fragment starého štítku „Z majetku 
Fr. Procházky“ s přípisem „Chalupa v podvečer, 
O. Nejedlý, olej“ 

150 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

krajiny, neoddělitelné od intenzivních citových pro-
žitků, ale též intenzitou, s jakou svůj život žil a která 
je i klíčem k jeho výtvarné práci.

Nejedlý se narodil roku 1883 v Roudnici nad Labem. 
Jeho zanícení pro malbu se projevilo již za dob 
studií na místním gymnáziu. Na rozdíl od mnoha 
jiných měl výhodu v tom, že ho rodiče od počátku 
podporovali v tvorbě. Velký význam v jeho začátcích 
mělo přátelství se synovcem básníka Julia Zeyera, 
studentem malířství u Václava Brožíka, Angelo 
Zeyerem. V roce 1898 odešel Nejedlý jako patnácti-
letý mladík do Prahy, s cílem studovat na Akademii 
u profesora Julia Mařáka, osobnosti, s níž jsou 
neodmyslitelně spjaty počátky české krajinomal-
by. Ke studiu však nebyl přijat, a proto se přihlásil 
na soukromou školu krajinomalby k Ferdinandu 
Engelmüllerovi, Mařákovu žákovi, kde získal základy 
malířských technik a zkušenosti z oblasti kresby.

V roce 1913 zakládá Nejedlý spolu s Vincencem 
Benešem „Moderní školu malířskou“. Podléhá vlivu 
kubismu, patrně pod Benešovým vlivem, transfor-
muje ho však do velmi neortodoxní, a o to cennější, 
podoby. Následuje neméně výrazné, expresivní 
válečné období, v němž dominují krajinomalby dra-
matického náboje a děleného rukopisu.

V roce 1919 odjíždí s Vincencem Benešem 
do Francie, aby obrazově zdokumentovali 
místa, na nichž bojovaly československé legie. 
Francouzská bojiště na něj hluboce zapůsobila, 
a tak se po návratu rozhodl vytvořit obrazy, které by 
zachycovaly charakter české krajiny. Toto roz-
hodnutí bylo vedle důvodů uměleckých – navázat 
na bohaté tradice české krajinomalby devatenácté-
ho století – motivováno i vlnou poválečného národ-
nostního cítění. Počátkem dvacátých let se tak 
autorův výtvarný názor přiklání ke klasicistnímu 
pojetí krajinomalby.

V dubnu roku 1925 byl Otakar Nejedlý jmenován 
profesorem krajinářské školy Akademie výtvarných 
umění v Praze a na tomto postu působil až do své 
smrti v roce 1957. V letech 1925–1938 jezdil se svými 
žáky každoročně na studijní pobyty do Francie, 
Itálie, Dalmácie, během nichž nacházel podněty 
i pro vlastní tvorbu. Krásy rodné země (Podřipsko, 
Mělnicko, Jižní Čechy, Šumava, Český ráj…) však 
zůstaly jeho trvalou inspirací.

Zkoumaný obraz „Chalupa v podvečer “ představuje 
velice krásnou malířovu realizaci z jeho umělec-
ky nejsilnějšího a také nejvíce ceněného období, 
které začíná již v rané době slavíčkovské inspirace.

Posuzovaný obraz „Chalupa v podvečer “ je originál-
ním, cézannovsky mistrně vystavěným a koloris-
ticky okouzlujícím dílem Otakara Nejedlého, velké 
osobnosti moderní české krajinomalby, jednoho 
z nejlepších výtvarných pedagogů, jaké jsme kdy 
měli; autora široce zcestovalého i literárně činné-
ho, o němž téměř všichni jeho současníci hovořili 
s udivující lehkostí a familiérností jako o „Oťasovi“. 
Otakar Nejedlý se stal nezapomenutelným nejen 
svým dílem, v němž vytvářel osobité interpretace 
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JUSTITZ ALFRED (1879–1934)
KRAJINA SE STROMEM
20. léta 20. stol.
olej, plátno
51 × 61 cm
sign. PD A Justitz

na rubu na blindrámu razítko: Prodejna Mánesa 
s č. 71

150 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

zejména v letech 1924–1928 byla převládajícím 
motivem. Nejvroucnější vztah měl autor k příro-
dě Českomoravské vrchoviny, k Pelhřimovsku, 
kde se narodil a kde žili jeho nejbližší. I jiné lokality, 
kde maloval, např. Českokrumlovsko, Táborsko 
či Slovensko, důvěrně znal. Není proto divu, že jeho 
krajinářská plátna k nám stále promlouvají svou 
vroucností a poezií. Justitz ve svých obrazech 
překonal vazby ke konkrétním místům ve prospěch 
obecnější charakteristiky, výrazně obohacující 
pojem moderní české krajinomalby.

Posuzovaný obraz „Krajina se stromem“ je dílem, 
jež vyniká veškerými formálními výdobytky moder-
ní krajinomalby spojujícími se s hlubokým citovým 
a smyslovým zážitkem. Je to velmi křehká rovno-
váha rozumovosti a spontánnosti, kterou Alfred 
Justitz vždy znovu a znovu vydobýval ve svých plát-
nech.

Jedná se o dokonale vyváženou krajinomalbu, v níž 
autor prokázal suverénní ovládání všech zásadních 
výtvarných složek: v harmonickém kompozičním 
rozvrhu se tu snoubí suverénní, malířsky „zčeře-
ný“ rukopis s okouzlujícím kolorismem. Justitz 
se zde vydává ve šlépějích neoklasicismu André 
Deraina, který mu byl ostatně vzorem i ve figu-
rálních dílech a zátiších: poklidnost a rovnováha 
vdechnutá do obrazových kompozic, stejně jako 
návaznost na dědictví klasiků (J. B. C. Corot, J. A. D. 
Ingres, N. Poussin, C. Lorrain), mu byly velmi blízké 
a souzněly s jeho vlastním naturelem.

Ztvárněná krajinná partie je pro autora tematicky 
velmi typická: Justitze přitahovala klidná krajinná 
zákoutí na okraji osídlení, zachycená převážně bez 
přítomnosti člověka. Lidský prvek je v nich však 
přítomen nepřímo: na posuzovaném obraze o něm 
svědčí zejména „úhledná“ úprava kvetoucí „zahrádky“ 
v popředí. Malíř také s oblibou v přírodě vyhledával 
partie s mohutnými stromy, které mnohdy jako by 
přímo zastupovaly či nahrazovaly lidské charaktery. 
Přesně to platí i pro posuzovaný obraz. Rozsochatý 
strom představuje centrální prvek, od něhož se celá 
kompozice odvíjí. Impresivní štětcové „staccato“ 
s vizuálně frapantní červenou a žlutou kontrastuje 
s dominantními tóny zelené a zemité hnědo-červe-
né, aby v partii oblohy přešlo v poetické tóny v troj-
zvuku bílé, růžové a modro-fialové.

Posuzovaný obraz „Krajina se stromem“ je dílem, 
do něhož Alfred Justitz vložil svou citlivou duši, 
lásku k přírodě i vesnickému životu. Je scenérií 
nádherně zachycující klidnou, básnivou tvář uzře-
né krajiny.

Posuzovaný obraz „Krajina se stromem“ je auten-
tickým, výrazově typickým, kvalitním dílem Alfreda 
Justitze, významného příslušníka zakladatelské 
generace českého moderního umění, jehož malíř-
ská práce byla výrazem jeho lidské noblesy. Jeho 
tvorba, jež patří ke klasickým hodnotám české 
malby dvacátého století, vyrůstala z poznání tra-
dic, navazovala na odkaz české a evropské malby 
od baroka přes romantismus a postimpresioni-
smus, opírala se o aktuální vývojové proudy jako 
kubismus a neoklasicismus. Justitz byl od počátku 
solitérem, takže se v mládí nepřidružil ani k Osmě 
ani ke členům pozdější Skupiny výtvarných umělců. 
Na počátku dvacátých let se však dostal do kontak-
tu s Tvrdošíjnými – jejich úsilí vytvořit osobitý domá-
cí projev na bázi evropského umění mu bylo více 
než blízké. Vystavoval s nimi jako host v letech 1921 
a 1923. Přátelství navázané tehdy s Václavem Špálou 
a dalšími přetrvalo i v letech následujících.

Justitzovo zralé dílo je žánrově velmi bohaté 
a krajinomalba v něm tvoří významnou složku – 

Dílo české moderní 
krajinomalby na principu 
neoklasicismu
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ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
PORTRÉT SLEČNY TYDLITÁTOVÉ
1932
grafit, sepiová čerň, plátno
35 × 27 cm
sign. PD Zrzavý 1932

220 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Sbírka moderního umění Izrael – Hanna Shanon

Studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze 
u prof. Emanuela Dítěte pro něj bylo příliš formalis-
tické, považoval je za zbytečné a ze školy se nechal 
v roce 1909 vyloučit. Důležité pro jeho další smě-
řování bylo přátelství s Bohumilem Kubištou, které 
mu ukázalo cestu k pochopení a využití moderních 
směrů expresionismu a kubismu. Sám se však 
nemohl stát intelektuálním „analytikem“, okouzloval 
ho především lyrický, uzavřený, snově měkký tvar. 
Jeho obraznost formovaly časté cesty a pobyty 
v cizině, zejména v Itálii a ve Francii. Metafyzické 
podoby světa vycházely rovněž z literárních inspi-
rací – především z romantiky příběhů Julia Zeyera. 
V mládí si vytvořil osobité ikonografické motivy 
a v určitých periodách se k nim vracel. Setrvávání 
u klíčových motivů je pro něj příznačné. Důležitou 
roli v jeho díle hraje kolorit, pohybující se v pro-
tichůdných rovinách od symbolické barevnosti 
až k monochromu.

Zájem o portrétní téma se prolíná celou tvorbou 
Jana Zrzavého. V letech 1907–1910 se k zobrazení lid-
ské hlavy vracel velmi často, daleko více než ke kra-
jině nebo zátiší. Fascinace lidskou tváří ho neopus-
tila ani v pozdějších letech. Uskutečňovala se pod 
úhlem jeho aktuálního stylového směřování, vedou-
cího od expresionismu přes kubismus až k neo-
klasicismu. Ve dvacátých a na počátku třicátých 
let vytvořil větší, pozoruhodný soubor portrétů, 
z nichž většina vznikla pravděpodobně na objed-
návku. Některé z nich, zejména podobizna Lely 
Saengrové (1921), paní Federerové (1932) nebo slečny 
Tydlitátové (1928), bývají v odborné literatuře řazeny 
k nejkrásnějším českým portrétům.

Roku 1928 vytvořil Jan Zrzavý krátce po sobě dvě 
verze podobizny slečny Tydlitátové v polopostavě, 
které jsou nespornou reminiscencí na Madame 
Rivière od největšího mistra francouzské kresby, 
J. A. D. Ingrese. V posuzovaném díle se o čtyři roky 
později soustředil jen na tvář portrétované, která 
ho svou osobní aurou nesporně zaujala (toto flui-
dum v prvních verzích portrétu zachytil ve formě 
obtékání obrysu postavy systémem hustých linií). 
Koncentroval se tu na dokonalé vymodelování ženi-
ny tváře, lemované tmavými vlasy s pěšinkou na 
straně, upravenými do strohého účesu. Výrazový 
klasicismus a perfektnost kresby tu opět upomí-
nají na Ingrese, nepopiratelná je však také vazba 
na Leonarda da Vinci. Jak bylo přiléhavě napsáno, 
zaujetí Leonardem představuje „vlastní kapitolu 
Zrzavého života a díla“. Tvář slečny Tydlitátové vyni-
ká úsměvem hodným Mony Lisy. Pozadí je drženo 
v neutrální grisaille, aby o to více vynikl živý uhranči-
vý pohled a tajemné zvednutí koutků úst.

Posuzované dílo „Portrét slečny Tydlitátové“ je ori-
ginální, výtvarně bravurní a výrazově leonardovsky 
uhrančivou prací Jana Zrzavého, nejvýznamnějšího 
člena skupiny Sursum a neopominutelného před-
stavitele skupiny Tvrdošíjní, autora, jehož umělecký 
projev je poezií „ustrnulého klidu a očekávání“, zti-
šení a meditace, mlčenlivého a tajemného oslovení 
diváka. Ne náhodou označil teoretik Václav Nebeský 
ve své knize o moderním československém umění, 
vydané v Paříži roku 1937, Zrzavého za „malíře ticha “. 
Ve fázi, kdy vzniká předložený portrét, panovalo 
v jeho dílech „vlídné ticho“, jež překlenulo „smrtelnou 
náruč (…) předcházejících období a otevírá se životu “ 
(V. Lahoda).

Jan Zrzavý významně zasáhl do vývoje naší moderní 
kultury svou autentickou tvůrčí imaginací, v níž pro-
pojil českou linií duchovního lyrismu s evropským 
modernismem. Velmi brzy našel vlastní způsob 
vyjádření, který jevovou skutečnost zrcadlí nepřímo, 
v promyšlených znameních a symbolech. Pod hávem 
zdánlivě věcné formy se odehrává niterné napětí, 
zjevné i pod klenbou rovnováhy a naplnění, klidu 
a trvání, odhalující svébytnou transpozici k metafo-
ře a podobenství. Krajinné motivy, postoje a gesta 
figur, náznaky architektur, tajemné hory a květiny, 
podoby a vztahy věcí – vše se stává symbolem uměl-
cových myšlenek a zkušeností.

Pro malířství se Jan Zrzavý rozhodl již v útlém věku 
a za svým cílem si šel přes počáteční odpor rodi-
ny, špatný zdravotní stav a nakonec i neschopnost 
přizpůsobit se požadavkům akademické výuky. 
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PROCHÁZKA ANTONÍN (1882–1945)
NA PROCHÁZCE
2. pol. 20. let
kresba uhlem, tuší, karton
43,5 × 30 cm
sign. LD monogram AP

26 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „Na procházce“ představuje auten-
tickou, kreslířsky výraznou, „nedělně“ pohodovou 
práci Antonína Procházky, autora, který spolu 
se svými vrstevníky z legendární „Osmy“ a „Skupiny 
výtvarných umělců“ svou tvorbou a veškerým koná-
ním přispěl k tomu, že se české umění významným 
způsobem podílelo na výbojích a převratných změ-
nách evropské moderní kultury. Svou participací 
na iniciačním nástupu expresionismu se účastnil 
nezbytného rozchodu s malířskou tradicí minu-
losti a vstupu do dynamického století dvacátého. 
Následným příklonem k problematice kubismu 
dal spolu se svými nejbližšími druhy B. Kubištou, 
E. Fillou, V. Benešem a O. Gutfreundem i architekty 
J. Gočárem, J. Chocholem, P. Janákem ad. vznik-
nout ve světovém kontextu prokázanému praž-
skému kubistickému centru. Přechod od kubismu 
ke klasicismu, ke kterému dospěl kolem poloviny 
dvacátých let, nebyl náhlým a umělým výtvarným 
přerodem, ale zcela logickým vývojem, podloženým 
jeho rozsáhlým studiem staré evropské i východní 
kultury a filozofie.

Posuzované dílo „Na procházce“ je stylově příklad-
nou Procházkovou prací právě z tohoto období, 
v němž autor realizoval nesmírně originální variantu 

malby „art deco“. Ta bývá v dějinách umění cha-
rakterizována jako snadno čitelná, bezkonfliktní, 
adresovaná měšťanskému publiku. Tyto vlastnosti 
Procházkova tvorba dvacátých let má, včetně té 
nejdůležitější obsahové charakteristiky: promlouvá 
o harmonickém světě a po všech stránkách naplně-
ném, šťastném životě. Jeho vlastními slovy mu šlo 
o to, aby svými díly u diváků zvýšil „tělesné blaho“, 
které „přináší uspokojení, vzrušení a nadšení “ (A. P., 
O kompasu tvůrčí činnosti, Volné směry, 1927–1928).

Dílo „Na procházce“, provedené ve výrazově velmi sil-
ném kresebném monochromu, je krásným zrcadlem 
životního a výtvarného stylu dvacátých let. Aktérkou 
ztvárněného „mikro-příběhu“ je mladá žena střed-
ních vrstev, „vymóděná“ na sváteční vycházku. Její 
figurální stylizace včetně typických mandlovitých 
očí dokládá autorovu svébytnou syntézu naivismu 
a klasických tradic středomoří a orientu. Skutečnost 
je zde viděna zcela „nedělně“. Ústředním tématem 
díla se tak stala především atmosféra pohody a bla-
hobytu, vytržená z toku času.

Pohodová práce 
na principu Art deco
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PROCHÁZKA ANTONÍN (1882–1945)
SMYSLNÁ
kombinovaná technika, karton
41 × 27 cm
sign. LD Ant. Procházka

25 000 Kč

odborná expertiza  PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „Smyslná “ představuje originál-
ní, maximálně typickou, vrcholně klasicistní práci 
Antonína Procházky, jednoho z nejosobitějších 
představitelů malířské avantgardy střední Evropy. 
Hned na začátku své umělecké dráhy se zařadil mezi 
zakladatele českého moderního umění a v spole-
čenství mladých sehrál iniciativní a nezastupitelnou 
úlohu. K tomu jej opravňoval nevšední talent spolu 
s odhodláním nalézt co nejpřiléhavější výtvarný 
ekvivalent životní reality. Po raném období exaltace 
výrazových prostředků dospěl ke kubismu, který mu 
umožnil rozvinout osobní dispozice: jiskřivý inte-
lekt, cit pro hmotu a barvu, stejně jako hravost. 
Důslednost, s níž Procházka na nové stylové podněty 
reagoval, ho dovedla až k vytvoření jedné z nejpůvod-
nějších variant kubismu, a to v celosvětovém kontex-
tu. Nicméně v momentě, kdy se mu zdálo, že všechny 
možnosti kubistické morfologie již vyčerpal, neváhal 
se odvážně pustit do jiných stylových řešení, ade-
kvátních změněnému času. Po období výtvarného 
primitivismu s rezidui kubistických prvků dospěl 
k idylicky laděnému neoklasicismu, který mu nejlépe 
umožnil čelit historické nepřízni doby.

Kresebné dílo Antonína Procházky je stejně bohaté 
jako jeho dílo malířské. Autor pocházel z generace, 

pro kterou bylo naprosto běžné ověřovat si nové 
výtvarné principy v kresbách, z nichž se mnohé 
kvalitou vyrovnají samotným olejomalbám. Antonín 
Procházka byl brilantním kreslířem, jeho kresba 
je jednou křehká, jindy temperamentní, důkladně 
promyšlená i prostá, lehce črtaná i neobyčejně pro-
pracovaná.

Posuzované dílo „Smyslná “ představuje reprezen-
tativní příklad autorovy mistrné neoklasicistní 
kresby, v níž umění klasicky čisté linie se pojí s ódou 
na nadčasovou krásu, kterou nachází ve smyslných 
tělesných tvarech, nekonečně dlouhých vlasech 
a mandlových očích. Tato stylizace přesně zrcadlí 
jeho neskonalý obdiv k hodnotám klasického umění, 
k anticko-renesanční tradici. Všechen půvab je tu 
vložen do postavy atemporální bohyně, jež z neut-
rálního pozadí vystupuje téměř plasticky, obdařena 
líbezným úsměvem archaické kóré.

Posuzované dílo „Smyslná “ je okouzlující arkadicky 
laděnou kresebnou prací Antonína Procházky – medi-
tativně orientovaného humanisty, pro něhož touha 
po kráse byla jednou z duchovních kvalit.

Brilantní neoklasicistní 
kresba
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ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)
NÁVRH PLAKÁTU CXXXIV. (134.) VÝSTAVY 
SVU MÁNES (ČLENSKÉ)
1927
akvarel, tužka, na dvou kartonech
126 × 90 cm
sign. PD V. Špála, LU V. Špála, LD V. Špála

návrh plakátu CXXXIV. výstavy S.V.V. Mánes

50 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „Návrh plakátu CXXXIV. (134.) výsta-
vy SVU Mánes (členské) “ je originální, mimořádně 
vizuálně účinnou, sběratelsky a muzeálně cennou 
prací Václava Špály, člena Skupiny výtvarných uměl-
ců, skupiny Tvrdošíjní a člena a v letech 1938–1939 
i předsedy Spolku výtvarných umělců Mánes, jedno-
ho z nejvýraznějších představitelů středoevropské 
umělecké avantgardy. Špálova tvorba, jež dnes patří 
ke klasickým a prověřeným hodnotám naší malby, 
přesáhla již za autorova života hranice své země 
a byla oceněna mezinárodně. Dokládá to i  zastou-
pení na těchto světových výstavách: roku 1925 
na Mezinárodní výstavě uměleckoprůmyslové výroby 
v Paříži (stříbrná a bronzová medaile), o deset let 
později na Světové mezinárodní výstavě v Bruselu 
(1935, diplom), roku 1937 na Mezinárodní výstavě 
umění a techniky v Paříži (čestné uznání a stříbrná 
medaile) či roku 1940 na Trienále v Miláně (stříbrná 
medaile).

Václav Špála byl jedním z nemnoha umělců své 
generace, kteří byli schopni plně využít tvárných 
možností barvy, jejích kontrastů a formotvorných 
reflexů k dosažení neobyčejně rytmicky provázané-
ho obrazového celku. Špálova malba je přímá, smys-

lově naléhavá a barevně zářivá. S francouzským fau-
vismem ho spojovala bezprostřednost a téměř živel-
ná radost z procesu malby, smysl pro čistý barevný 
tón a nezatíženost existenciálními otázkami.

Ač je Václav Špála všeobecně vnímán jako malíř, 
velmi aktivně se podílel, zejména v období nového 
československého státu, na tvorbě tzv. „životního 
slohu“ – věnoval se návrhům plakátů, knižních obá-
lek, ilustracím, návrhům hraček, dóz i jiných užit-
ných artefaktů.

Český poválečný plakát byl dlouho určován tradicí 
počátku století. Vedle specializovaných návrhářů, 
postupně uplatňujících reklamní zřetele, se do pla-
kátové tvorby zapojili i ryzí malíři či teoretikové. 
Jejich pojetí bylo stylově individuální, nicméně i tak 
reflektovalo snahu dodržovat obecně přijímané 
normy: jasnost, vizuální účinnost, sdělnost.

K opticky mimořádně poutavým plakátům, majícím 
nespornou hodnotu samostatného uměleckého díla, 
patří i návrhy Václava Špály. Předložené dílo „Návrh 
plakátu CXXXIV. (134.) výstavy SVU Mánes (členské) “ 
je toho nadmíru reprezentativním dokladem. Malíř 
působil ve Spolku výtvarných umělců Mánes, sdru-
žení malířů, sochařů, architektů i kunsthistoriků, 
jež vzniklo v roce 1887 a jehož členy byli od samého 
počátku ti nejlepší výtvarní umělci své doby, od roku 
1909 (s výjimkou let 1911–1912) – byl tedy členem 
dlouholetým a váženým (později se stal i jeho před-
sedou), který své angažmá vyjadřoval právě i v návr-
zích několika spolkových plakátů (kromě posuzova-
ného díla např. k 92. výstavě, 1925 či ke 150. výstavě, 
1929).

Předložené dílo Václava Špály „Návrh plakátu CXXXIV. 
(134.) výstavy SVU Mánes (členské) “ lze vnímat jako 
mimořádně zdařilé „entrée“ výstavy, na níž se spol-
koví malíři s autorem samotným, Fillou, Kremličkou, 
Procházkou, Muzikou v čele prezentovali v harmo-
nické symbióze se sochaři (B. Stefan, B. Kafka, 
J. Jiříkovský, J. Lauda ad.) a architekty (B. Fuchs, 
J. Gočár, L. Machoň, O. Novotný). 

Jestliže hlavním posláním plakátu je „upozornit, zlá-
kat, připoutat “ (F. Zelenka), tuto funkci má v posuzo-
vaném díle především kubisticky traktovaná, malířo-
va emblematická figura vesničanky, v tomto případě 
držící srp (odkazující na tradiční žatvu), umně vkom-
ponovaná do plochy členěné výrazným autorským 
písmem. Redukce koloritu na dvě základní, nadto 
národní barvy, červenou a modrou, vytváří strhující 
orfický akord – živelný základ Špálova idylického 
nazírání světa. 

Sběratelsky a muzejně 
cenná práce
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BÍLEK ALOIS (1887–1961)
BEZ NÁZVU (KOMPOZICE)
1914
olej, plátno, rentoilováno
53 × 65 cm
sign. PD ABílek 14

50 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Zkoumané dílo „Bez názvu (Kompozice) “ předsta-
vuje autentickou, sběratelsky velmi vzácnou, ryze 
nefigurativní práci Aloise Bílka, autora patřícího 
spolu s Františkem Kupkou k jediným dvěma čes-
kým umělcům, kteří se abstraktní tvorbou zabývali 
již v desátých letech. O abstraktních tendencích 
lze v širším měřítku v českém výtvarném umění 
totiž hovořit až ve třicátých letech. K jejich charak-
teristikám patří pouze ojedinělé mezinárodní kon-
takty. To rozhodně nebyl případ Aloise Bílka, který 
se k nepředmětné tvorbě dostal v letech 1913–1914 
přímo v epicentru světové avantgardy, v Paříži.

Alois Bílek (sochař František Bílek byl jeho pou-
hým jmenovcem) se narodil roku 1887 ve Skoupém 
u Petrovic. Studoval na gymnáziu v Příbrami 
a Písku, kde v roce 1906 maturoval. Poté, zejmé-
na na přání rodičů, začal studovat architekturu 
na Českém vysokém učení technickém v Praze. 
Po dvou semestrech však přestoupil na Akademii 
výtvarných umění v Praze k profesoru Maxi 
Pirnerovi, kde absolvoval roku 1912. O rok později 
získal Hlávkovo stipendium a odjel přes Holandsko 
a Belgii do Paříže. V Mekce moderního umění setr-
val až do roku 1928 (jeho abstraktní fáze se datuje 
jen do let 1913–1914). Pravidelně tam vystavoval 
např. v Galerie des Arts Décoratifs (1914), Galerie 
des Beaux-arts (1923) nebo Galerie la Boëtie (1920, 
1924). Po návratu do vlasti se spolu se svou rodinou 
usadil v Praze. Kromě volné tvorby neoklasicistního 
ražení se věnoval také realizacím pro architekturu 
(např. figurální řešení oken v budově spořitelny 
v Lounech, Krajského úřadu Středočeského kraje 
ve Zborovské ulici v Praze ad.).

Skutečnost, že téměř hned po příjezdu do metropo-
le na Seině začal Alois Bílek rozvíjet abstraktní tva-
rosloví, ukazuje, že inovativní výtvarné tendence, 
s nimiž se tam setkal, měly na jeho vnímání velmi 
silný vliv. Pohyboval se především v okruhu básníků 
Émila Verhaerena a René Arcose, přičemž druhý 
jmenovaný byl členem umělecké skupiny „Abbaye“, 
k níž příslušel i Albert Gleizes, taktéž jeden z prů-
kopníků abstrakce. Je pravděpodobné, že na 
počátku svého pařížského pobytu se Bílek seznámil 
i s Františkem Kupkou. Ač to nemáme doloženo, 
bylo běžnou praxí českých stipendistů až do druhé 
světové války, že ke svému, na tamní scéně etablo-
vanému krajanovi docházeli do ateliéru a on je rád 
přijímal. Syntézou těchto vlivů a osobitého výtvar-
ného cítění je Bílkova vlastní nepředmětná tvorba 
z let 1913–1914.

Reprezentativním příkladem tohoto období je posu-
zované dílo „Bez názvu (Kompozice) “. Tato olejo-
malba skvěle reflektuje Bílkova zkoumání teorií 
barevného vnímání a symbolických hodnot barev, 
vycházejících ze spisů Hermanna Helmholtze, nej-
větší vědecké autority devatenáctého století v této 
oblasti, a Michela Eugena Chevreula, ještě známěj-
šího autora spisu „O zákonu simultánního kontrastu 
barev “.

Bílek ve svých zápiscích zachytil příznačný dojem, 
jaký jeho díla udělala na přítele Verhaerena: „Zaujaly 
ho ihned moje barevné kompozice – moje škály a har-
monie, prostě můj vědecký postoj k barvě – a hlavně 
moje teorie o psychickém účinku barev na člověka.“ 
Předložené dílo „Bez názvu (Kompozice) “ lze označit 
za jednu z těchto „škál a harmonií“, v níž se autorovy 
poznatky ze studia vědeckých spisů brilantně spájí 
s výtvarnou intuicí. Hlavními nosnými prvky jsou tu 
neoptické tvary, pojednané pastóznějším děleným 
rukopisem v zajímavém kontrastu, vyvažujícím 
pocitově neutrální a úderné barvy. Malíř vycházel 
z psychologického předpokladu, že barvy teplé 
působí dojmem radostným, zatímco barvy studené 
dojmem smutným. „Sytě fialová jest například velmi 
smutná vedle zářivé a sytě žluté.“ (A. Bílek)

Zatímco Bílkovy abstraktní a poloabstraktní akvare-
ly se staly známé zejména díky výstavě uspořádané 
roku 1998 v Národní galerii v Praze, olejomalba byla 
v této expozici prezentována jen jedna, „Melodie 
Chopin“ (1913, NGP). Posuzované dílo lze proto 
označit za velmi sběratelsky vzácnou položku, 
která obohacuje naše poznání malířovy nepočetné 
nepředmětné tvorby, jež v celoevropském kontextu 
patří k nejradikálnějším řešením abstrakce v její 
rané fázi. 

Vzácná práce 
z raného období
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18
PROCHÁZKA ANTONÍN (1882–1945)
ZÁTIŠÍ S KÁVOVOU KONVICÍ
1915
olej, pískové pasty, lepenka
48 × 32,5 cm
sign. PD A. Procházka

6 100 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Ze sbírky prof. MUDr. Otakara Teyschla, DrSc. 
(1891–1968), přednosty Dětské kliniky Masarykovy 
univerzity v Brně, průkopníka československé 
pediatrie a přední osobnosti brněnského meziváleč-
ného sběratelství. Intenzivní vztah k umění se mu 
stal protiváhou jeho náročné lékařské profese. 
„Když vidím člověka v jeho těžké nemoci, pak nalé-
zám v umění jeho nejvyšší tvůrčí vzepětí,“ říkával. 
Dr. Teyschl se soustředil na moderní umění ve větši-
ně žánrů, tedy nejen na obrazy, ale i kresby a grafiky. 
Ve své sbírce měl díla autorů Osmy a Tvrdošíjných, 
ale také členů SVU Mánes, Umělecké Besedy, i tehdy 
začínajících brněnských autorů – Václava Zykmunda, 
Bohdana Laciny či Bohumíra Matala. Nejužší vztah 
měl však k osobě a dílu Antonína Procházky, jehož 
práce tvořily bezmála polovinu jeho umělecké sbír-
ky. Procházkova tvorba plně souzněla s lékařovými 
vyhraněnými názory na funkci umění, s jeho vkusem 
a životními postoji.

Vystaveno
Výstava národního umělce Antonína Procházky, 
Linky Procházkové, nositelky Řádu práce, Dům 
umění města Brna, Slovanský ostrov, Praha, 1958, 
č. kat. 41 (vřazeno do r. 1913)
Antonín Procházka, Obrazy z let 1910–1925, Dům 
umění města Brna, 1967, č. k. 29

Reprodukováno
(monografie) Antonín Procházka 1882–1945, Muzeum 
města Brna, Moravská galerie v Brně, Obecní dům, 
Praha, 2002, s. 93 a s. 313 (č. kat. – soupisu O 134)
Miroslav Lamač, Osma a Skupina výtvarných 
umělců, 1907–1917, Odeon, Praha, 1988, s. 385, 
obr. 412
Karel Lamač – Osma a Skupina výtvarných umělců 
1907–1917, Praha 1988, str. 409

Literatura�
Jindřich Chatrný, Sběratel a mecenáš MUDr. Otakar 
Teyschl, Forum Brunense, 2007, s. 113–131
Kolektiv autorů, Otakar Teyschl, univerzitní profe-
sor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, 
2012

Mimořádné a vzácné 
kubisticko-orfistické 
dílo nového uměleckého 
projevu
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Předložený obraz „Zátiší s kávovou konvicí“ před-
stavuje autentické, špičkové a mimořádně sběra-
telsky vzácné kubisticko-orfistické dílo Antonína 
Procházky, autora, jehož výtvarný odkaz znamená 
v kontextu evropské kultury nepřehlédnutelný celek, 
který nabyl na nesmírné hodnotě jako tvorba celo-
světově závažná. Procházkova malba se ve svých 
vrcholných výkonech zmocňuje všech smyslů diváka 
a dodává mu pocit smyslu bytí na tomto světě. V tzv. 
orfistickém období, do něhož se posuzovaná práce 
reprezentativně vřazuje, dokázal umělec rozvinout 
původní kubismus do ojedinělé podoby výtvarného 
lyrismu, „simultaneismu“, zdůrazňujícího diskovité 
a kruhovité útvary a simultánní barevné kontrasty. 
„Orfický kubismus“ spojil umělce jako Procházka, 
Kupka, Delaunay, Léger, Picabia, Boccioni, 
Duchamp, Larionov a další, kteří se vzdalovali pozna-
telnému předmětu směrem k abstrakci. Ve svých 
dílech předkládali svět jako projev dynamických sil, 
nikoliv jako stabilní veličinu v uzavřeném prostoru. 
Ne náhodou bývá fáze let 1915–1917 v Procházkově 
tvorbě odbornou uměleckohistorickou literaturou 
považována za jednu z nejoriginálnějších.

Kolem poloviny dvacátých let opouští Procházka 
postupně zeslabující kubistické tendence a nalézá 
kouzelnou polohu klasicizujícího civilismu, absor-
bující dobově aktuální poetiku naivizujících inspi-
rací. Do centra jeho pozornosti se dostávají témata 
ze světa každodennosti „zlatých“ dvacátých let, 
čerpající z okouzlení dobovým módním stylem, svě-
tem mladých lidí žijících láskou, sportem, štěstím 
a nadějemi.

Procházkovo tvůrčí soustředění se na lidskou posta-
vu začalo být doprovázeno etickými konotacemi 
jeho malby. Současně se obrací ke klasickým hod-
notám antického středomoří a orientu. Navázání 
na tyto arkadické tradice ho ve třicátých letech 
dovedlo k hledání nadčasového ideálu, objektivní 
krásy, kterou nachází v mandlových očích typizova-
ných dívčích obličejů a v čisté obrysové linii kresby.

Posuzovaný obraz „Zátiší s kávovou konvicí “ doslo-
va „učebnicově“ manifestuje Procházkovu přímou 
účast při propracovávání nových uměleckých 
objevů. Vzniká roku 1915, kdy malířova smyslovost 
a vrozená láska k barvě prolamují přísný kubistický 
řád. Jeho obrazy se rozpohybují novým dynamis-
mem: neobyčejným bohatstvím kubisticky viděných 
tvarů a magicky rozžehnutými barvami, prvky, které 

pomohou rozvázat pouta bezprostřední závislosti 
na opticky vnímatelné realitě.

V roce 1913 vyšla v Paříži kniha Guillauma Apollinaira 
„Les Pein-tres Cubistes“ (Kubističtí malíři), v němž 
kubismus rozdělil na čtyři proudy: vědecký, fyzický, 
orfický a instinktivní kubismus. Apollinaire vnímal 
orfický kubismus jako významnou tendenci: jako 
umění vytvářející nové celky s předměty; umění, 
které neodráží vizuální realitu, ale je zcela výtvorem 
umělcovým.

Dr. Vincenc Kramář byl prvním, kdo zpozoroval, 
že Antonín Procházka od roku 1913 „půjde především 
za smyslovou látkovost “, že klade „důraz na barevný 
účin plošek dekorativně rozložených“. Nápadnou 
změnu a odklon od „věcného kubismu Picassova“ 
nazval orfismem.

Miroslav Lamač neváhal posuzované „Zátiší s kávo-
vou konvicí “ označit za nádherný obraz (in: Osma 
a Skupina výtvarných umělců, 1907–1917, Odeon, 
Praha, 1988, s. 384). Novodobá literatura ho klasi-
fikuje jako „ojedinělý příklad signalizující vliv futu-
ristického simultaneismu smíseného s delaunayov-
ským orfismem“ (in: Antonín Procházka 1882–1945, 
Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně, 
Obecní dům, Praha, 2002, s. 93). Je to vskutku dílo 
neobyčejné poetiky, rozehrávající úchvatnou symfo-
nii obloučků a vlnovek. Dynamismus obrazové struk-
tury, zviditelňující latentní pohybovou energii křivek 
hrnku a konvice, má blízko k Boccioniho slavnému 
„Rozvinutí lahve do prostoru “ (1911). Kromě futuristic-
kého pojetí simultaneity, patrného v analýze čajové 
konvice, se tu setkáme s fragmenty kruhových 
disků, jasně poukazujících na orfismus a barevnou 
simultaneitu obdobnou Delaunayově.

K dramatizaci výtvarné formy výrazně přispívá 
barevná pasta drsněná příměsí písku, jež má již 
doslova reliéfní charakter. Slovy Miloslava Lamače: 
„Malířův štětec, hnětoucí a usměrňující drsné těsto 
barvy, jako by se snažil zmateriálnit vnitřní energii 
vytušenou v předmětech a jejich vztazích a vytvořit 
svébytnou skladbu, v níž se prolínají rytmy výrobku 
vytvořeného lidskou rukou s dráhami nebeských 
těles. A tak Procházka směřuje 'Kávovou konvici’ (…) 
k vizi uvolněných sil a rytmických principů; (…) nelze 
tu nepřipomenout (…) Delaunaye a Kupku.“ (In: Osma 
a Skupina výtvarných umělců, 1907–1917, Odeon, 
Praha, 1988, s. 384–385)
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KUBÍN OTAKAR (1883–1969)
PROVENSÁLSKÁ KRAJINA Z OKOLÍ APTU
olej, plátno
50 × 61 cm
sign. PD Coubine

na rubu štítek výstavy: Salon de L‘Enclave 1972 
– Valréas (Vaucluse), Exposition Othon Coubine 
No 14 – Envorina d‘Apt

450 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
Exposition Othon COUBINE, Salon de l ’Enclave 1972, 
Valréas (Vaucluse), Francie, č. k. 14 („Environs d’Apt“)

Posuzovaný obraz „Provensálská krajina z okolí Aptu “ 
je autentickou, veskrze typickou, nádherně pano-
ramaticky rozvinutou ukázkou Coubinovy malby 
v autorově zralém (neo)klasicistním stylu. Otakar 
Kubín – Coubine se řadí mezi významné zjevy světo-
vého umění první poloviny dvacátého století – je jed-
ním z mála českých tvůrců, kteří se proslavili v cizi-
ně, jedním z nemnoha našich malířů, jejichž jméno 
se stalo doslova legendou. Jeho druhým domovem 
byla Francie, oblast jižní Provence, kde prožil více 
než polovinu svého života, a jejíž krajina se mu stala 
celoživotním inspiračním zdrojem. Nikdy však neza-
přel svůj český původ, se svou vlastí udržoval kon-
takty a v padesátých letech zde prožil třináct let.

Ve své tvorbě prodělal pozoruhodný vývoj, obdobný, 
jako např. André Derain či Carlo Carrà: na scénu 
vstoupil jako revoluční umělec, ostře se stavící proti 
tradici (roku 1907 se účastnil první, slavné výstavy 
skupiny Osma, výstavy, jež znamenala „bouřlivé 
zvíření hladiny bahnitého rybníka pražské kulturní 
veřejnosti“), aby po první světové válce a velké osob-
ní tragédii (ztrátě manželky a syna) našel ztracené 
jistoty v návratu ke klasickým výtvarným hodnotám. 
Vnějším znakem tohoto přerodu byla i změna jména. 
Jako Othon Coubine se spolu s Pablem Picassem 
zařadil do čela francouzského (neo)klasicistního 
hnutí, a to nesmírně osobitým způsobem svého 
výtvarného projevu, charakterizovaného prvky 

„míry a uměřenosti“, jak s oblibou říkával, znaky 
bytostně odpovídajícími jeho povahovému zaměření.

Největšího uznání dosáhl Coubine svými provensál-
skými krajinami. Posuzovaný obraz je jednou z nich. 
Dalo by se říci, že náš autor proslavil tento chudý 
a vyprahlý kout světa, který Picasso, když Coubina 
navštívil, nazval „nelidským“. V provensálské přírodě 
našel svůj vysněný svět. Poznání této krajiny přitom 
nebylo „láskou na první pohled“, Coubine potřeboval 
čas, aby pronikl do její podstaty, tak odlišné od té 
české. Přilnutím k přírodě jako by kompenzoval 
prvotní cizotu místních obyvatel. Prolomení hradby 
uzavřenosti mu znesnadňoval obtížný provensálský 
dialekt. Velkou oporou mu však byla jeho druhá man-
želka, Berthe Chaixová, která pocházela z Aptu, kde 
se také Coubine nejprve usadil. Roku 1925 se pak 
natrvalo přestěhoval do Simiane-la-Rotonde (Alpes-
de-Haut-Provence), kde si zakoupil starý měšťanský 
dům ze sedmnáctého století. Stále však zajížděl tvo-
řit i do blízkého okolí.

Posuzovaný obraz představuje nádherné krajinné 
panorama z okolí Aptu, jak ho Coubine uzřel při 
výhledu z vyvýšeného místa chráněného typic-
kou místní kamennou zídkou. Svůj záběr si volil 
vždy přímo v terénu, neboť byl spolu s Eugenem 
Boudinem přesvědčen, že „vše, co je namalováno 
přímo a na místě, má vždy sílu, moc a životnost, 
jíž nelze docílit v ateliéru“. Jeho tvůrčí pohled 
tu mapuje bohatě členěný kopcovitý terén, rytmi-
zovaný políčky, prastarými solitérními stromy a jed-
noduchou usedlostí, provázaný do dálky prašnou, 
klikatou cestou a uzavřený na obzoru majestátní 
korunou velehor. Vizuální „entrée“ okouzlujícímu 
panoramatu vytváří prvek zmíněné zídky a detail 
místní vegetace. Všechny krajinné dominanty 
Coubine sceluje svým vrcholným neoklasicistním 
stylem a „odívá“ do hávu zlatistého, harmonizujícího 
světla, dodávajícího malbě melodický jas.

Při kontemplaci posuzovaného obrazu „Provensálská 
krajina z okolí Aptu “ nám mohou přímo rezonovat 
Coubinova vlastní slova: „…Celou tou krajinou šly 
věky. Vždyť nedaleko odtud je Apt, kdysi se to jme-
novalo Apta Julia… a ta dvě tisíciletí jsou zde vidět, 
nebo cítit v každém kamenu a každé hroudě. A pak, 
já jsem do těchto míst přijel s neunavenýma očima; 
francouzští kamarádi – malíři mi říkali, že právě proto 
tu vidím spousty věcí, které oni nevidí. Já nemaluji 
každou krajinu, maluji jen tu, která mně má co říci. 
Možná, že ne hned, napoprvé. Třeba ji vidím třikráte, 
čtyřikráte, až nadejde chvíle, kdy světlem převléknu-
ta do zcela nových barev a tvarů je tím, co hledám.“ 
(O. Coubine)
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FILLA EMIL (1882–1953)
ZÁTIŠÍ S HRUŠKAMI, VÍNEM A POHÁREM
1931
olej, plátno
27 × 35,5 cm
sign. PD Emil Filla 31

na rubu na blindrámu razítko: Prodejna Mánesa 
a štítek výstavy: The Mayor Gallery, London

3 900 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
Prodejna Mánesa, Praha (razítko na blindrámu)
The Mayor Gallery, London (štítek na blindrámu)

Předložený obraz „Zátiší s hruškami, vínem a pohá-
rem“ je originálním, velmi krásně tvarově, barevně 
i strukturálně koncipovaným lyricky kubistickým 
dílem Emila Filly, autora, jehož výtvarný talent, 
silné intelektuální založení a úctyhodná sečtělost 
z něj učinily vskutku ojedinělou kulturní osobnost 
své doby, obdařenou zvláštním fluidem vážnosti 
a význačnosti. Suverénní všestrannost i určité dok-
trinářství přitahovalo i odrazovalo jeho současníky. 
Svou aktivní a důslednou vírou v Picassův kubismus 
působil až dojmem jakési „posedlosti“, umanutí, 
v němž však bylo stále dostatek prostoru pro indivi-
duální a osobité laborování s principy, jimiž tempe-
ramentní Španěl provždy změnil podobu výtvarného 
umění dvacátého století.

Emil Filla se narodil 4. dubna 1882 ve Chropyni. 
V letech 1903–1906 studoval na Akademii výtvar-
ných umění v Praze u profesorů Františka Thieleho 
a Vlaha Bukovace. Zásadní událostí v dějinách 
českého moderního umění se stal již autorův podíl 
na výstavách skupiny Osma v letech 1907 a 1908. 
Pro utváření jeho tehdejšího tvůrčího profilu byla 
rozhodující pražská výstava norského malíře Edvarda 
Muncha (1905). Od roku 1911 se Fillův zájem o moder-
ní evropské umění soustředil především na Paříž. 
Spolu s dalšími českými umělci rozpoznal převratný 
význam Picassova a Braquova kubismu. Filla se stal 
spolu s Ottou Gutfreundem umělcem, který dokázal 
kongeniálně rozvinout poetiku kubismu v dílech jeho 
analytické i syntetické fáze. Na uplatnění kubismu 
ve vývoji českého moderního umění se podílel i orga-
nizačně. Byl zakládajícím členem Skupiny výtvar-
ných umělců a redaktorem Uměleckého měsíčníku. 
V letech 1914–1920 žil v exilu v Holandsku, kde se stal 
uznávanou osobností mezinárodní umělecké avant-
gardy. Na dobovém kulturním dění se podílel i poli-
ticky účastí v českém zahraničním odboji. Studoval 
holandské malířství sedmnáctého století a zhodno-
coval poetiku kubismu v řadě svých zátiší. Po návra-
tu do Prahy znovu vstoupil do SVU Mánes a ve 
dvacátých a třicátých letech se stal jedním z jeho 
stěžejních představitelů. V malířském, kresebném, 
grafickém a sochařském díle zhodnocoval objevy 
kubismu, které aktualizoval novými teoretickými 
studiemi a rozvíjel v mnoha osobitých modifikacích, 
kdy syntetický kubistický slovník uvolňoval do orga-
ničtějších, mnohdy libidózních forem.

Mistrovsky koncipované 
dílo lyrické poetiky kubismu
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Nového expresivního výrazu, zdůrazněného tvaro-
vými deformacemi, dosáhla Fillova tvorba od polo-
viny třicátých let, v souvislosti s reakcí na ohrožení 
evropské kultury německým nacismem. Do osu-
dového boje s jeho projevy se Filla dostal jako 
vězeň německých koncentračních táborů v letech 
1939–1945. Po přetrpěných útrapách a roční rekon-
valescenci se vrátil k malířskému stojanu a s novým 
přílivem vitality a tvůrčího chtění rozvíjel všechny 
námětové oblasti, které byl nucen opustit: na jedné 
straně zátiší – malé skvosty nádherně provedené 
v barevné hmotě, na straně druhé monumentál-
ní obrazy na témata slovenských lidových písní, 
ale také další figurální práce, v nichž navázal na pře-
rušenou linii velkého cyklu třicátých let.

Doba, kdy vzniká posuzovaný obraz, patřila k mimo-
řádně šťastnému období, jež lze označit za jeden 
z vrcholů Fillových tvůrčích a životních sil. Roku 
1931 bylo malíři čtyřicet devět let, za rok oslavil své 
kulaté jubileum soubornou výstavou v SVU Mánes 
v Praze. Téhož roku se zúčastnil významné meziná-
rodní přehlídky Poesie 1932 (konané tamtéž), na níž 
se české veřejnosti představili domácí a zahraniční 
umělci se vztahem k surrealismu. Kamil Novotný 
se v úvodu katalogu zmínil i o Fillově účasti: „Výstava 
nepatří jen surrealistům. Účastní se jí také Paul 
Klee a z našich malířů Emil Filla, tedy padesátníci, 
ale padesátníci mladistvě nepokojní, které přes rozdí-
ly formální spojuje potřeba lyrického smyslu a obsahu 
v obraze“.

„Zátiší s hruškami, vínem a pohárem“ je Fillovým 
dílem nepřehlédnutelných malířských kvalit v žánru, 
který se stal celoživotní kapitolou autorovy tvorby. 
Obrazy zátiší prostupují jednotlivá stadia jeho umě-
leckého vývoje bohatě, soustavně a rovnoměrně. 
Zkoumaný obraz stylově spadá do té fáze pozdního 
organického kubismu, která je v uměleckohistorické 
literatuře označována jako „lyrická“. Na komor-
ní ploše se tu malíři podařilo vyrovnat tendenci 
ke smyslovému hédonismu a k promyšlené kon-
strukci obrazového pole.

Malířské pojetí plátna vykazuje Fillův kultivovaný 
výtvarný instinkt. Je drženo ve velmi poetické 
barevnosti, kdy základní akord lahvově zelené, 
černé, vínových a okrových tónů zjemňuje „paste-
lová“ růžová, šedavá a sněhobílá. Jednotlivé plochy 
nechávají zaznít haptičnost struktur, drsněných pří-
měsí písku a proškrabávaných obráceným štětcem. 
Konturující černá a bílá linie nabyla úlohy samostat-
ného rytmizačního prostředku.
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ČERNÝ KAREL (1910–1960)
JAROV
olej, plátno
60 × 80 cm
sign. LD K. Černý Š

na rubu štítek s popisem díla, štítek Díla s č. 721

1 400 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
Karel Černý, výstava obrazů 1949–1956, Galerie 
Československého spisovatele, Praha 1, Národní 9, 
3. 3. – 31. 3. 1957, č. k. 14

Posuzovaný obraz „Jarov “ je originálním, repre-
zentativním a neobyčejně velkoryse cítěným 
dílem nepřehlédnutelné osobnosti české moderní 
malby, Karla Černého, autora, který naléhavost 
a uhrančivost osobního prožitku ojediněle propojil 
s monumentálně rustikální formou obrazu. Jedná 
se krásnou práci z vyzrálého období padesátých let, 
kdy autor dosáhl podmanivé výtvarné syntézy, jejímž 
základem bylo vyrovnání poetických složek výrazu 
s věcností bravurně stylizované formy.

Karel Černý vstoupil do uměleckého světa ve třicá-
tých letech, v době, kdy se na české výtvarné scéně 
prolínaly pozdně kubistické a expresivní tendence 
s imaginativní a surrealistickou tvorbou. Všechny 
tyto vlivy vstřebal a přetavil do syntetického výrazu, 
v němž najdeme styčné body se všemi aktuálními 
tendencemi třicátých a čtyřicátých let dvacátého 
století. Kromě členství ve Spolku výtvarných umělců 
Mánes se nezapojil do aktivit jiných výtvarných hnutí 
– od počátků své tvorby se etabloval jako výrazný 
solitér.

Malíř básnivé fantazie 
„krajiny duše“
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Hned od jeho první samostatné výstavy v Mánesu roku 
1942 bylo zjevné, že Karel Černý je malířem hlubokého 
citu a prudké smyslovosti, který vyhraněně subjektivní 
prožitek skutečnosti podřizuje pevné obrazové skladbě. 
Nejcharakterističtější rys jeho tvorby představuje zjed-
nodušený tvar, často proměněný v symbolizující znak, 
vystihující podstatu ztvárněného námětu. Žádné z jeho 
děl nevznikalo náhodně a lehce. Umění Karla Černého 
nebylo věcí temperamentu. K námětu se často vrací, 
důvěrně se s ním seznamuje a přitom se mu citlivě vní-
mané zážitky třídí a formují, až splynou ve výtvarnou 
představu zralou finální realizace v obraze.

Cesta Karla Černého ke svébytnému malířskému výrazu 
byla spojena s krajinou. Jeho vyhrocený subjektivismus 
a odstup od lidí ho přivedly ke krajině, kterou chápal 
v duchu symbolismu přelomu století jako „krajinu duše“. 
Výtvarně ho přitahovala příroda skalnatá, pevně for-
movaná, vhodná pro stylizaci a pevné lineární obrysy. 
V Praze našel takovou krajinu v Prokopském údolí 
v Hlubočepích a zejména v Podbabě. V roce 1955 pak 
objevil další kout krajiny, který jej hluboce zaujal. Bylo 
to místo jižně od Prahy, kde Vltava vytéká ze Zbraslavi 
a kolem vysokých zalesněných skal vytváří zákrut smě-
rem k Vranému nad Vltavou. Od roku 1955 tak vzniká 
soubor obrazů a kreseb nazvaný „Jarov“, podle malé 
vesničky u řeky a železniční zastávky na trase Praha – 
Čerčany na levém břehu Vltavy. Tam, na trati slavného 
posázavského pacifiku, který tak milovali skauti a tram-
pové, maluje Karel Černý posuzovaný obraz. Ztvárnil 
na něm mohutné, širokými štětcovými tahy rytmizova-
né skály padající k řece, vytvářející siluetu čtyř kopců 
a formující meandr, kterým klidně a majestátně protéká 
řeka.

Autorova zjitřená básnivá fantazie byla neustále vyrov-
návána sklony k monumentalitě. Je známo, že jako 
fyzicky křehký člověk měl rád vše drsné, nezjemnělé, 
ale svým způsobem básnivé. Proto do celkově robustně 
laděného panoramatu zapojuje drobné poetické prvky 
– přístaviště, dýmající parníček a výrazně žlutě barev-
nou zastávku. Zejména osamělý parník má symbolický 
význam, je nabit zlidšťující silou.

Vojtěch Lahoda konstatoval, že výrazné vzepětí malby 
Karla Černého se odehrávalo zejména v letech 1955–56 
v cyklu obrazů z Jarova. Jejich sevřená, malířsky vel-
korysá a mírně dekorativní forma byla již ve své době 
trefně srovnávána s lidovými malbami na skle, které 
měl malíř rád. Posuzovaný obraz „Jarov “ je okouzlujícím 
dílem projasněné vnitřní vyrovnanosti. Je to scenérie 
neobyčejné kompoziční ucelenosti a hlubokého citové-
ho zaujetí, vytvořená Karlem Černým jako jakési stvr-
zení soužití člověka s přírodou, jako osobní vyjádření 
romantické sounáležitosti s řekou a krajinou.
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22
ČAPEK JOSEF (1877–1945)
ŠTIKA NA LOVU
barevné křídy
23 × 29 cm
neznačeno

odborná expertiza PhDr. Ivo Helán

55 000 Kč

Provenience
z rodinné pozůstalosti Anny Marie Tilschové

Anna Marie Tilschová je významná česká spiso-
vatelka – prozaička, která pocházela ze zámožné 
rodiny pražského advokáta. Vystudovala Vyšší dívčí 
školu a jako mimořádná posluchačka navštěvovala 
FF UK. Anna Marie Tilschová patřila ke vzdělaným 
ženám své doby. Její kulturní obzor rozšířil i styk 
s významnými osobnostmi z oblasti vědy, literatury 
i výtvarného umění. Ve třicátých letech 20. století 
se stala po Karlu Čapkovi předsedkyní Pen-klubu. 
V roce 1933 vznikla Společnost Boženy Němcové . 
První předsedkyní se stala spisovatelka Anna Marie 
Tilschová. A. M. Tilschová psala povídky, novely, 
romány a velké románové cykly Její tvorba je zamě-
řena na zobrazení měšťanského světa , uměleckých 
a vědeckých zápasů. Je autorkou prvních velkých 
sociálních románů v české literatuře. Nabízená 
kresba Josefa Čapka byla osobním darem malíře 
k 60. narozeninám paní A. M. Tilschové.
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SLAVÍČEK JAN (1900–1970)
DVĚ JABLKA A ROZKROJENÝ POMERANČ
1935
olej, malířská lepenka
27 × 36 cm
sign. LD J. Slavíček, na rubu Jan Slavíček 28/35 
a dvě autorská razítka

na rubu razítko ČFVU a ÚSVD Praha

48 000 Kč
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BÍLEK ALOIS (1887–1961)
U VODY
olej, plátno
130 × 111 cm
sign. PD Alois Bílek

na rubu poškozený štítek výstavy uměleckého 
spolku Myslbek v Praze

80 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
Umělci národu, Výstava soudobého umění v Praze, 
Pavilon Myslbek, Na Příkopě, Praha, 1943

Posuzovaný obraz „U vody “ představuje autentic-
ké, reprezentativní, vrcholně klasicistní dílo Aloise 
Bílka, autora, který se v letech 1913–1914 ocitl v Paříži 
přímo v centru zápasu o první formy abstraktního 
malířství. Mimo tuto krátkou nepředmětnou mezi-
hru, jež pro něj zůstala spíše privátní záležitostí, 
byl však především bytostným figuralistou, námě-
tově oscilujícím mezi klasickou tradici rozvíjejícím 
tématem ženských aktů a lyrizovanou apoteózou lid-
ské práce. Ve své době byl obdivován také jako malíř 
květin, přirovnávaný k Renoirovi.

Alois Bílek se narodil roku 1887 ve Skoupém 
u Petrovic. Studoval na gymnáziu v Příbrami a Písku, 
kde v roce 1906 maturoval. Poté, zejména na přání 
rodičů, začal studovat architekturu na Českém 
vysokém učení technickém v Praze. Po dvou 
semestrech však přestoupil na Akademii výtvarných 
umění v Praze k profesoru Maxi Pirnerovi, kde absol-

voval roku 1912. O rok později získal Hlávkovo sti-
pendium a odjel přes Holandsko a Belgii do Paříže. 
V Mekce moderního umění setrval až do roku 1928. 
Pravidelně tam vystavoval např. v Galerie des Arts 
Décoratifs (1914), Galerie des Beaux-arts (1923) 
nebo Galerie la Boëtie (1920, 1924).

Bílek mezi lety 1913–1914 experimentoval s vizuali-
zací hudby a zkoumal psychologický účinek barev. 
Dobově aktuální zájem o synestézii se projevil 
v obrazu „Melodie Chopin“ (1913), v němž ztotožňo-
val barvy s hudebními tóny. Uvažovat lze o vlivu 
Františka Kupky, i když kontakty obou umělců 
nejsou prokázány. Doloženo naopak máme Bílkovo 
intenzivní přátelství s belgickým básníkem a drama-
tikem Emilem Verhaerenem nebo básníkem René 
Arcosem. Autorovy literární známosti nebyly nijak 
náhodné, protože právě poezii – a její vyjádření pro-
střednictvím barev – považoval za základní poslání 
výtvarné tvorby.

Po návratu do vlasti se Bílek spolu se svou rodinou 
usadil v Praze a vrátil se k osobité figuraci neoklasi-
cistního ladění. Stal se také vyhledávaným autorem 
výzdoby reprezentativních staveb, zvláště figu-
rálního řešení vitráží (např. spořitelna v Lounech, 
Krajský úřad Středočeského kraje ve Zborovské ulici 
v Praze ad.).

Již doboví kritikové předpovídali, že Bílek „v umělec-
ké experimentaci mnoho času neutratí “. Byl to přede-
vším jeho důraz na téma, který ho neustále od čisté 
abstrakce, ze své podstaty atematické, odváděl. 
Řada z jeho semiabstraktních i abstraktních kompo-
zic vynikala symbolistní „příběhovostí“.

Posuzovaný obraz „U vody “ je Bílkovou veskrze typic-
kou prací s nesmírně opticky atraktivním tématem 
čtyř mladých dívek, které si svlékly své šaty a chys-
tají se smočit v řece v parném letním dni. Máme 
tu před sebou krásný příklad dobově aktuálního 
neoklasicismu, jednoho z výrazných a rozšířených 
stylů dvacátých a třicátých let, který přesně kore-
spondoval s autorovým „sytě konkrétním“ smys-
lem pro realitu, s jeho požadavkem pevného řádu 
a výrazové klasičnosti. Ta zde přichází ke slovu 
skrze nadčasové téma koupání. Bílkův klasicizující 
výraz, akcentující monumentálně cítěné, plné obje-
my, se pojil s důrazem na fyzikální vlastnosti barev, 
působících na lidskou psychiku. Předložený obraz 
tak dokládá, že malíř, ač svým cítěním realista, dlou-
ho těžil ze svého nezobrazujícího období i celé paříž-
ské zkušenosti, v níž významnou roli sehrálo také 
setkání se symbolistně-klasicizující malbou Maurice 
Denise a pozdní tvorbou nabistů. 

Dobové dílo 
neoklasicistní formy
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PROCHÁZKA ANTONÍN (1882–1945)
SVATÝ MARTIN
1909
olej, lepenka
85 × 71 cm
sign. PD monogram AP

na rubu popis díla a štítek Českomoravská 
zemská galerie v Praze

1 400 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
arch. Antonín Heythum, Praha; Galerie Antonína 
Procházky, Brno

Vystaveno
Souborná výstava díla Antonína Procházky, Budova 
Mánesa, Praha, 15. 3. – 2. 4. 1934, č. k. 48
Antonín Procházka, Galerie Eliáš, Ostrava, 1946
Národní umělec Antonín Procházka, souborná výsta-
va, SVU Mánes, Praha, č. k. 34

Reprodukováno
(monografie) Antonín Procházka 1882–1945, Muzeum 
města Brna, Moravská galerie v Brně, Obecní dům, 
Praha, 2002, s. 45 a s. 309 (č. kat. – soupisu O 95)

Posuzovaný obraz „Svatý Martin“ představuje origi-
nální, vývojově významnou, expresivně a existen-
ciálně laděnou práci Antonína Procházky, jednoho 
z nejvýznačnějších a nejosobitějších představitelů 
zakladatelské generace českého moderního umění, 
člena legendární „Osmy“ a „Skupiny výtvarných 
umělců“
 
Pro autorovo hledání nových tvůrčích cest měly 
závažný význam studijní cesty do zahraničí – na pře-
lomu let 1907 a 1908 byl v Berlíně (tam se oženil 
se svou malířskou kolegyní Karolínou „Linkou“ 
Scheithauerovou), na jaře roku 1909 v Benátkách 
a na podzim v Paříži. Rok 1910 znamenal určitý 
mezník, rychlé vyzrávání, syntézu dosavadní tvorby 
a současně nastoupení cesty nové, jež ho povede 

ke kubismu. Klíčové plátno kuboexpresivní fáze 
„Prométheus “ (1911) bylo započaté ve stejné době, 
jako posuzovaný „Svatý Martin“, jeden z obrazů geni-
álně sumarizující úsilí celé skupiny „Osma“, stojící 
na konci Procházkova předkubistického období.

Procházkovo tvůrčí soustředění se na lidskou posta-
vu začalo být doprovázeno etickými konotacemi 
jeho malby. Současně se obrací ke klasickým hod-
notám antického středomoří a orientu. Navázání 
na tyto arkadické tradice ho ve třicátých letech 
dovedlo k hledání nadčasového ideálu, objektivní 
krásy, kterou nachází v mandlových očích typizova-
ných dívčích obličejů a v čisté obrysové linii kresby.

Posuzovaný obraz „Svatý Martin“ příkladně shrnu-
je základní pocity mladé generace, jejíž nejpro-
gresivnější jádro se sdružilo v „Osmě“ a následně 
ve „Skupině výtvarných umělců“ a programově 
se vymezilo vůči všem uměleckým „pozůstatkům 
minulosti“. Procházkova stěžejní plátna závěru 
expresivního období, z let 1909–1910, „Kristus a fari-
zejové“, „Vyhnání kupců z chrámu “ a posuzovaný 
„Svatý Martin“ jsou všechna symbolicky významová. 
Právě důraz na obsahovou stránku je pro prota-
gonisty českého expresionismu velmi typický. 
Jak rozpoznal už Miloslav Lamač, tato díla mají 
smysl dobové morality – křesťanská témata poskytla 
Procházkovi, z něhož mimochodem chtěla mít matka 
kněze, záminku k jinotajné kritice neuspokojivých 
poměrů v umělecké obci. Není divu, že v činnosti 
svatého Martina (římský voják, poustevník a biskup 
v Tours; 316 či 317 v Savarii – 397 v Candes), potíra-
jícího svou misijní činností pohanství a obracející 
lid na křesťanství, spatřoval malíř jistou analogii 
s posláním moderního umělce.

K pozoruhodnému námětu sv. Martina, dělící-
ho se s žebrákem o plášť, dospěl přes El Greca, 
a to konkrétně jeho obraz „Svatý Martin a žebrák “ 
(1597–1599), nacházející se dnes ve sbírkách National 
Gallery ve Washingtonu. Přestože kompozičně 
je dílo českého malíře zrcadlově obrácené, inspi-
roval se také znázorněním veduty města v dáli 
pod nohama koně, v Procházkově případě patri-
oticky zachycující Hradčany s Karlovým mostem. 
Fascinace exaltovaným spiritualismem genia špa-
nělského baroka se projevila v extaticky dramatické 
formě plátna, příbuzné „patetickým” fauvistům 
(Vlaminck, Derain).

I když je obraz „Svatý Martin“ ještě vzdálen „kubistic-
ké hranaté morfologii“, je nesporně Procházkovým 
prvním vykročením vstříc novým zákonitostem 
v malbě.

60 | 1. ART CONSULTING
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TICHÝ FRANTIŠEK (1896–1961)
ZÁTIŠÍ S VÁZOU A LILIEMI
1943
olej, plátno
43 × 53 cm
sign. LU Tichý 43

450 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.; 
PhDr. Tomáš Witner, Ph.D. a PhDr. František Dvořák

Posuzovaný obraz „Zátiší s vázou a liliemi “ je auten-
tickým, vzácným, pro válečná léta příznačným, 
v duchu jímavého magického realismu provedeným 
dílem Františka Tichého, au tora, jehož osobnost 
a tvorba je v historii evropského moderního umění 
pojmem jak ve smyslu uměleckém, tak lidském. 
Přitom jako by se tento malíř, grafik a scénický 
výtvarník, zdánlivě vymykal z běžně chápaných linií 
vývoje českého moderního umění. Bližší poznání 
jeho díla ukáže, že nikdy nestál mimo generační 
směřování k poetické, imaginativně orientované 
malbě – byl jen výrazným solitérem, který se ke 
svému uměleckému výrazu musel pozvolna propra-
covat sám, a to i méně schůdnými cestami.

Tematika zátiší měla v díle Františka Tichého 
významné místo. Nejranější práce s tímto moti-
vem vznikly již v roce 1917. Při studiích na Akademii 
výtvarných umění namaloval autor celou řadu zátiší 
s dýmkami, jejichž motiv se pak přenesl do malých 
pláten vzniklých koncem dvacátých let, stylo-
vě se blížících pozdnímu syntetickému kubismu. 
Ve třicátých letech vznikají prostá, jednoduchá 
zátiší „odložených“ věcí, vyhýbající se iluzionistické 
modelaci a abstrahující od reálné formy. Charakter 
Tichého zátiší se mění ve čtyřicátých letech – tehdy 
umělec ve své práci reflektoval, spolu s dalšími 
předními českými umělci (A. Wachsman, V. Sychra, 
J. Bauch ad.), dobový historismus. Občanská anga-
žova nost ho vedla k výtvarné řeči plné skrytých 
symbolů a obrazových podobenství. Ačkoli sám 
neměl v průběhu válečné doby větší potíže s pořá-
dáním výstav ani se zakázkami užitného charakteru, 
neustálá atmosféra strachu a nejistoty se v jeho 
obrazech a kresbách silně projevila.

Předložené dílo „Zátiší s vázou a liliemi “ je nádherným 
příkladem Tichého pojetí historismu, jež se odvolává 
až na mystiku barokních zátiší. Autor toto plátno 
velmi promyšleně zkomponoval tak, že čistá, jedno-
duchá věcnost, podtržená plošnou, lazurní malbou, 
se zde střetává s neskutečným působením celého 
výjevu. Magický je jak celý prostor a jeho osvětle-
ní, tak výběr surreálně působících artefaktů. Lilie 
s dlouhými pestíky a baňatá váza, jež se ve stejné 
době objevuje také na kombinované technice „Černý 
tulipán“, mají navíc, snad jaksi „podprahově“, ero-
tický ráz. Zdrženlivé, melancholické barevné ladění 
rozeznívá pouze akord růžové a zelené, který – přes 
veškeré dobové citové rozechvění – je přece jen 
autorovým neklamným přitakáním životu. 

Mimořádná práce 
magického realismu
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TICHÝ FRANTIŠEK (1896–1961)
HYPNOTIZÉR
1945
akvarel, kvaš, kresba perem, karton
32 × 43,5 cm
sign. LD Tichý 45

85 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „Hypnotizér “ je autentickou, stylově 
i motivicky velmi silnou prací Františka Tichého, 
předního českého umělce meziválečné avantgardy, 
jehož jméno se stalo pojmem jak ve smyslu tvůrčím, 
tak osobnostním. Tichý byl ve svém životě stejně 
nespoutaný a odvážný jako v umění. Byl vysoce kul-
tivovaným výtvarníkem i „veselým kumpánem“, fan-
tastou, břitkým satirikem i  skeptickým prozaikem. 
Odmítal konformitu a popisnost, nechtěl a neuměl 
uhlazeně žít ani malovat. Ve Francii, odkud posílal 
svoje kresby do Prahy, žil často na hranici chudoby. 
Jeho dílo, poutající nás svou dráždivou osobitostí, 
patří do „zlatého fondu“ našeho moderního umění. 
Bez jeho obrazů není možné sestavit ucelenější 
přehled českého malířství dvacátého století, jeho 
ilustrované knihy, grafika a plakátová tvorba jsou 
uváděny jako nejvyšší kriterium kvality v těchto 
oborech, nemluvě o významu jeho pedagogického 
odkazu. Tichý ve svých dílech naplnil produchovnění 
reality, příznačná pro něj byla skrytá démoničnost 
a fantasknost, aplikovaná na výjevy vymykající 
se racionálním zákonům. V nejhlubší podstatě své 
tvorby zůstal po celou dobu věrný poetické atmosfé-
ře obklopující generaci Devětsilu. Hravou básnivost 
však postupně, s vývojem doby, měnil do dramatič-
tějších výrazových poloh.

Nepřehlédnutelnou uměleckou osobností se Tichý 
stal ve třicátých letech, kdy během pařížského 
pobytu (1930–1935) vykrystalizoval jeho typický pro-
jev. V následujícím desetiletí (1935–1945) intenzivně 
a úspěšně rozvíjel zkušenosti přivezené z Francie 
a obohacoval svou tvorbu o nové náměty – zejména 
motivy z Nového zákona, commedie dell'arte, Dona 
Quijota a Paganiniho. Byla to doba velkého pracov-
ního vzepětí a největších úspěchů. Korunovalo ji 
Tichého jmenování profesorem Vysoké školy umě-
leckoprůmyslové v Praze (1945).

Přehlédneme-li s odstupem celek autorovy práce, 
vyvstává z něj stále jasněji výrazná autobiogra-
fičnost jeho výtvarného projevu. Jak přesvědčivě 
vystihl Dr. František Dvořák, osou celého jeho díla 
je totiž jistým způsobem psaný deník: „Mnohdy jeho 
stránky zaplňuje pouze lidská tvář, dokonce i skrytá 
maskou či líčidlem. Za tím vším je znát život i vzpoura 
proti němu, obnažující lidskost i klam, jak je tomu 
u velkých předchůdců Františka Tichého, v tvorbě 
Lautreca a Picassa, na které navazoval “. Přestože 
v autorově tvorbě nacházíme zastoupena všechna 
základní témata od krajiny až po zátiší, Tichý byl pře-
devším malířem člověka.

Jeho díla se vyznačují vysokou kvalitou a brilantním 
výtvarným provedením, a to v celé šíři uměleckých 
médií, v nichž se pohyboval s neobyčejnou lehkostí. 
Byl jedním z největších mistrů české moderní kres-
by. Jeho práce na papíře, vykouzlené jemnými dote-
ky štětce či tužky, měly nezřídka charakter auto-
nomních uměleckých děl – nepředstavovaly „studijní 
materiál“ k jiné realizaci. V duchu svého hlavního 
přesvědčení „Víš však, co je to kresba, co to znamená 
umět kreslit? To je vítězství nad životem! Ingres prý 
ve svém stáří prohlásil, že ještě zdaleka nedosáhl 
dokonalosti klasických mistrů…“, položil základní 
důraz na sdělnost linie.

Posuzované dílo „Hypnotizér “ je dokonale promyš-
lenou a působivou prací pozoruhodného námětu, 
v němž se zhmotňuje jak Tichého příslovečný zájem 
o jevy, jež se vymykají racionálnímu chápání, tak 
i nesporný vztah k dílu Bohumila Kubišty, který byl 
pro celou jeho generační vrstvu obrovským vzorem.

Kubišta namaloval roku 1912 kubisticko-futuristický 
obraz „Hypnotizér “ (GVU Ostrava), jež patří k tomu 
nejlepšímu z jeho krátké, avšak bohaté tvorby. 
Jsem přesvědčena, že ztvárnění stejného námětu 
bylo pro Tichého mimořádně přitažlivé. V tomto 
motivu se ojedinělým způsobem manifestuje jeho 
okouzlení nad „paranormálními jevy“, „podbarvené“ 
lehkým mrazením. Právě v těchto dráždivých diso-
nancích nalezl Tichý svou tvůrčí doménu.

Každé povolání, každá činnost formuje duši a zobra-
zí se v lidské tváři. Proto Tichý přistoupil k postavě 
hypnotizéra velmi abstrahovaně, jako by záměrně 
poukazoval na jeho tajemství. Jednoduché, kon-
struktivně laděné kresebné tahy jsou precizně vyvá-
ženy několika plošnými barevnými akcenty.

Posuzované dílo Františka Tichého „Hypnotizér “ 
je uhrančivou prací vytvořenou s jasnou vizí a profe-
sionální tvůrčí jistotou.
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JANOUŠEK FRANTIŠEK (1890–1943)
BEZ NÁZVU (KRAJINA S DUDÁKEM)
1935
barevný pastel
52,5 × 69 cm
sign. PD 28/XII, 35 Janoušek

140 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Předložené dílo „Bez názvu (Krajina s dudákem) “ 
je autentickým, kresebně excelentním, surreálně 
přeludným dílem Františka Janouška, autora, jehož 
výtvarný biomorfismus představuje nesmírně ori-
ginální polohu v evropském imaginativním umění, 
v němž mu přísluší neoddiskutovatelné místo.

Již na počátku třicátých let se manifestovala 
Janouškova orientace na surrealismus, a proto byl 
také vyzván k účasti na význačné výstavě Poesie 
32, uspořádané Spolkem výtvarných umělců Mánes 
(1932), na níž byli zastoupeni i přední zahraniční 
umělci (H. Arp, S. Dalí, G. Chirico, J. Miró, Y. Tanguy 
ad.). Protože však nepatřil k okruhu autorů kolem 
teoretika Karla Teigeho, nebyl při zakládání Skupiny 
surrealistů v ČSR jejími organizátory osloven. Jeho 
osobitá verze surrealismu, rozvíjená na individu-
ální bázi, byla blízká především umělcům tehdejší 
nejmladší generace. Navázal na ni např. Mikuláš 
Medek, ale fascinovala i autory sdružené pozdě-
ji ve Skupině 42. Víme, že konkrétně František 
Hudeček dokonce od Janouška minimálně jeden 
obraz vlastnil.

Kolem roku 1935, v době sílící hrozby fašistického 
nebezpečí, bylo dosavadní autorovo harmonické 
univerzum vystřídáno temnými vizemi zániku a roz-
kladu. Jeho plátna se naplnila náznaky probíhajících 
metamorfóz, jež představují ničivé síly chaosu. 
Jsou to fascinující podobenství světa, který ovládly 
destruktivní instinkty.

Předložené dílo „Bez názvu (Krajina s dudákem) “ 
uvádí diváka mimořádně výmluvně do počátku 

Janouškova „dramatického období“ (1935–1936), 
kdy rozvinul svůj expresivní surrealismus, který mu 
umožnil svobodně zachycovat představy o rozkolu 
a rozpolcenosti Evropy, na kterou začaly doléhat 
těžké stíny.

Mezi květnem roku 1935 a dubnem 1936 se 
Janoušek rozhodl podávat své umělecké sdělení 
především formou nezvykle rozměrných kreseb 
majících platnost obrazů. V uvedeném časovém 
období jich v jakési „tvůrčí horečce“ vytvořil víc jak 
šest desítek (tento počet se dochoval v autorově 
pozůstalosti). Vyznačují se doslova klasicistickou 
přesností, jsou jako by „rýsované“, kreslené dlouhý-
mi, pregnantními tahy a v hlubším psychoanalytic-
kém rozboru se navracejí až k umělcovým dětským 
vzpomínkám.
 
Posuzované dílo „Bez názvu (Krajina s dudákem) “ 
je jednou z těchto výtvarně i motivicky fascinujících 
prací, v nichž Janoušek dokázal neuvěřitelným způ-
sobem proniknout do techniky tužkové a pastelkové 
kresby, která tím získává naprosto nadčasový cha-
rakter.

Je třeba říci, že při všech výtvarných proměnách, 
které Janouškovo dílo ve svém celku prodělalo, 
zůstával jeho styl založený především na kresbě. 
Jak uvedl i František Šmejkal, barva zůstávala 
mimo vlastní koncepci obrazu, byla jen doprovodem 
kresebného rozvrhu. Spekulativní umělcův duch 
nerad podléhal čistě malířským impulzům.

Ještě v době, kdy umělec působil jako učitel 
v Kostelci nad Labem, bylo „všude plno kreslicího 
papíru, barev, tužek, štětců, po Metodikách a jiných 
potřebách učitelského pomocníka ani památky…“ 
Osudný význam měl pro Janouška přitom příklad 
jeho staršího bratra Josefa (1909), který byl neoby-
čejně zručným kreslířem, zemřelým v pětadvaceti 
letech na tuberkulózu. Janoušek nejenom převzal 
jeho ilustrační práci, ale svým téměř fanatickým 
úsilím, aby se po jeho vzoru stal kreslířem, dospěl 
k preferenci grafického, kresebného zájmu nad 
malířským.

V posuzovaném díle „Bez názvu (Krajina s dudákem) “ 
máme před sebou mistrnou ukázku Janouškovy 
ojedinělé alegorizace, jejíž mnohoznačnost je dnes 
sotva dešifrovatelná, vždy však vycházela z kon-
krétního zážitku. Rozpolcená bytost, svazovaná 
a propíchaná ostrými břitvami, v jejímž středu 
dominuje motiv dudů, neklamně hovoří o klimatu 
napětí a rozpolcenosti, paradoxů a dramatu, které 
vystřídalo někdejší lyrické univerzum.

Fascinující práce 
expresivního surrealismu
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MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
MĚSTO
1947
kombinovaná technika, olej, tempera, masonit
56,5 × 34 cm
sign. LD Matal 47
na rubu přípis: č. 54.

240 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

klišé. Doba „temna“ semkla autory, kteří nepochybo-
vali o hodnotách moderního umění, tehdy označova-
ného jako „zvrhlé“, a chtěli prozkoumávat skutečnost 
po všech jejích stránkách, objevovat podivuhodnosti 
světa, v němž žili. Zprvu jen malý hlouček, který se od 
počátku roku 1942 scházel v dejvickém ateliéru malíře 
Františka Hudečka, později celá skupina a zane-
dlouho generační jádro se širší názorovou radiací. 
Východiskem se podle svědectví Jiřího Kotalíka stala 
stať Jindřicha Chalupeckého „Svět, v němž žijeme“, 
která odkrývala mytologii moderního člověka jako 
aktuální inspirační zdroj tvorby. Jak ukázalo první 
veřejné vystoupení skupiny na výstavě v Topičově 
salonu roku 1943, umělci upnuli svůj zájem k měst-
skému prostředí. Město je okouzlilo v banalitách 
i zázračnostech jeho každodennosti. Tvůrčí rehabili-
tace významu městské periférie a dalších profánních 
míst nebyla podněcována sociálními nebo dokumen-
tárními zřeteli, ale snahou o pronikavý umělecký 
pohled umožňující odhalit poetický náboj tématu.

Ačkoliv poválečné období problematizovalo samot-
ný ideový základ další existence sdružení, připojil 
se roku 1945 ke Skupině 42 výrazně mladší Bohumír 
Matal. Ten v letech 1937–1941 vystudoval Školu umě-
leckých řemesel v Brně. V tvůrčích počátcích maloval 
krajiny, které svým charakterem odpovídaly progra-
mu Umělecké besedy. V říjnu 1941 byl zatčen za proti-
fašistickou činnost a léta 1942–1945 prožil v internaci 
v nacistických pracovních táborech v Lohbrücku 
a Oswitzu u Breslau, kde pod vlivem děsivých zážitků 
vytvářel velice výrazově silné imaginativní kresby 
těžící ze symbolistního a surrealistického tvaroslo-
ví. Po návratu domů prošel překotným uměleckým 
vývojem, který byl završen jeho přijetím mezi členy 
Skupiny 42, kteří mu byli blízcí svým humanismem, 
mytizovaným pojetím civilizace a volným vztahem 
k imaginaci. Do sdružení vpadl s novou energií 
a dokázal osobitě transformovat některá výrazná 
skupinová témata, zejména obraz města a člověka 
v něm či obraz stroje.

Posuzovaný obraz „Město“ je Matalovým velmi zdaři-
lým dílem, jež přesně vystihuje nejen malířovo osobi-
té směřování, ale taktéž skvěle souzní s programem 
celé Skupiny 42. Matalova tvorba z roku 1947 má 
několik vrstev – metafyzickou, poetizující a konstruk-
tivnější, vycházející více z viděného, v níž na autora 
zapůsobil příklad Františka Grosse. Právě k posledně 
jmenované skupině děl přísluší zkoumaný obraz. 
Jedná se o krásnou ukázku Matalova konstruktivního 
civilismu, v němž dominuje jako ústřední princip sys-
tém a řád (princip, který později vykrystalizuje v čis-
tou geometrickou strukturu, v nejvyšší stupeň zobec-
nění, aniž by přitom téma samo pozbylo čitelnosti). 

Zkoumaný obraz „Město“ je autentickým, civilistně 
a konstruktivně laděným dílem Bohumíra Matala, 
malíře a scénografa, který se výrazně zapsal do dějin 
českého výtvarného umění po druhé světové válce, 
nejmladšího člena Skupiny 42, jenž do sdružení vnesl 
nový potenciál v době, kdy se jeho starší členové již 
vzdalovali původnímu programu.

Skupina 42 představuje ojedinělý umělecký fenomén. 
V nejkritičtějších letech druhé světové války přišla 
s novou poetikou, oproštěnou od starých motivických 
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ZYKMUND VÁCLAV (1914–1984)
ČLUN Z CYKLU MOŘE 
1958
olej, malířská lepenka
35 × 49,5 cm
sign. LN V. Zykmund, 58

95 000 Kč

Provenience
z majetku rodiny autora

Reprodukováno
obraz bude reprodukován v připravované monografii 
autora

Výtvarný teoretik a kritik, malíř, grafik, fotograf, 
básník, filmový tvůrce, spisovatel, překladatel, 
středoškolský a vysokoškolský pedagog, zaklada-
tel edice Ra a surrealistické Skupiny Ra. Jeho raná 
tvorba se utvářela pod vlivy J. Šímy, P. Picassa, 
S. Dalího, M. Chagalla a M. Ernsta. V 70. letech 
20. století vytvářel fumáže, koláže, asambláže,  
sporadicky i malby.

Homo universalis
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GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)
INTERIÉR
1947
olej, lepenka
18 × 22 cm
sign. LD F. Gross 47, na rubu F. Gross 1947

na rubu popis díla autorem

49 000 Kč
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LIESLER JOSEF (1912–2005)
BEZ NÁZVU (V KULISÁCH MĚSTA)
1940
olej, plátno
45 × 95 cm
sign. LD Liesler 40

350 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Bez názvu (V kulisách města) “ je 
autentickým a velmi kvalitním, do období skupiny 
Sedm v říjnu datovaným dílem Josefa Lieslera, 
umělce mimořádného nadání, který rozsahem svého 
výtvarného talentu zasáhl do mnoha uměleckých 
oborů – malby, kresby, volné a užité grafiky, známko-
vé tvorby, plakátu či ilustrace. Jeho tvorba se pohy-
bovala ve sféře surrealistického vizionářství, opírají-
cího se o techniku starých mistrů ovládanou s maný-
ristickou rafinovaností. Obraz se v Lieslerově pojetí 
stává autonomním organismem, nechávajícím z růz-
norodé skutečnosti vystoupit jen některé motivy, 
které transformuje v duchu symbolicko-romantické 
metamorfózy. Namísto vazeb jevové reality uplatňu-
je zákony čistě subjektivní fantazie a poetické aso-
ciace. Jak se sám autor vyjádřil: „Přitahují mě věci 
v neobvyklých spojeních, v neobvyklých variantách, 
vzrušuje mě to, co mezi jejich styčnou plochou vzniká 
a osciluje.“ Smysl pro hru, fikci a výtvarnou metafo-
ru prostupuje všechny Lieslerovy práce a promítá 
se i do volby jeho témat. Když se v autorově tvorbě 
objeví „střípky“ skutečnosti, jsou vždy znevažovány 
gestem bizarní fantazie. Jeho důkladně promyšle-
né kompozice jsou výtvarnými meditacemi o tom, 
co lze odkrýt za jevovou stránkou věcí a pojmů.

Lieslerova malířská i grafická tvorba byla od počát-
ku výrazně ovlivněna literaturou, divadlem a hud-
bou. Odtud pramení její epičnost, výpravnost a výra-
zová bohatost. Suverénní kresba, technická jistota 
a improvizační pohotovost činí z Josefa Lieslera 
výraznou a nezaměnitelnou individualitu. O význa-
mu a ohlasu tvorby Josefa Lieslera svědčí řada 
samostatných výstav doma i v zahraničí, zastoupení 
ve významných veřejných i soukromých sbírkách 
po celém světě i četná prestižní ocenění, jako je 

například čestné členství ve florentské a bruselské 
Královské akademii. Prezident mu udělil roku 2003 
Medaili Za zásluhy druhého stupně.

Jako představitel generace nastupující na výtvar-
nou scénu v období začátku druhé světové války, 
vystoupil Josef Liesler na veřejnost v řadách skupi-
ny „Sedm v říjnu“, jež formulovala program „nahého 
lidství“ a „nového humanismu“. Činnost skupiny, ode-
hrávající se v době pro národ nejtěžší, byla projevem 
velké tvůrčí a lidské odvahy. Teoretikem skupiny 
se stal Pavel Kropáček, ke skupině se hlásil také his-
torik umění Josef Nerad. V říjnu 1939 se konala první 
kolektivní výstava v Topičově salonu. Zúčastnili se jí 
Václav Hejna, Josef Liesler, Arnošt Paderlík, Václav 
Plátek, Zdeněk Seydl, sochař Jan Rafael Michálek, 
fotografové Jan Lukas a Věra Gabrielová. Druhé 
výstavy se nezúčastnili fotografové, nově se však 
přidal malíř František Jiroudek. Během této výstavy 
byl uspořádán Večer mladé poezie, kam zavíta-
li Kamil Bednář, Ivan Blatný či Zdeněk Urbánek, 
a Večer mladé hudby, jehož se zúčastnili Václav 
Dobiáš a Jaroslav Krombholz. Na třetí společné 
výstavě v roce 1941 teoretik Kropáček prohlásil, 
že v tíživém období protektorátu je těžké udržet 
seskupení pohromadě a dosahovat společných cílů. 
Každý umělec by měl jít svou vlastní cestou. Tímto 
výrokem uzavřel existenci skupiny.

Vůdčí myšlenkou existenciálně orientovaného 
uměleckého seskupení bylo obrácení se do nitra 
člověka, do jeho vnitřního světa. Zároveň se skupina 
programově odkláněla od objektivního zobrazení 
předmětu.

Posuzovaný obraz „Bez názvu (V kulisách města) “ 
patří svou tajemnou atmosférou a rafinovaným 
kompozičním aranžmá k přesvědčivým Lieslerovým 
dílům ze skupinového období. Autora vždy vábi-
lo divadlo a i události běžného života vnímal jako 
„hrané představení“. Jestliže hlavní teoretik Sedmi 
v říjnu, Pavel Kropáček psal o „vyznání osobních 
lyrických nálad a melancholických stavů duše“, pak 
přesně takové pocity vdechl Liesler do zkoumané-
ho obrazu. Setkáme se v něm s pozoruhodnou fúzí 
motivů, jako figurální detail (žena viděná jen jako 
bysta) či maximalizovaný florální prvek, jež jsou vsa-
zeny do kulisovitě koncipovaného prostoru. Autor 
tu na obrazové ploše rozehrává zvláštní představe-
ní, kdy zkamenělý výraz v ženině tváři svědčí spíše 
o inscenaci podivného dramatu, než o veselé krato-
chvíli muže pohánějícího obruč. Potemnělá, staro-
mistrovská barevnost, projasněná tu a tam ostřejší-
mi odstíny, vychází především z autorovy inspirace 
benátským malířstvím sedmnáctého století. 
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KOKOSCHKA OSKAR (1886–1980)
KYTICE VE SKLENĚNÉ VÁZE

akvarel, papír
33,5 × 44 cm
sign. PD O. Kokoschka

390 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
pozůstalost Oskara Kokoschky – JUDr. Karel 
Břetislav Palkovský /1888–1978/ a jeho dcera 
Oldřiška (Olda) Kokoschka, roz. Palkovská, manželka 
umělce; Antikvity Art Praha, 2. 12. 2017, pol. 36 (při-
loženo potvrzení o původu) 

Posuzované dílo „Kytice ve váze“ je dle mého soudu 
autentickou, výtvarně nesmírně svěží prací Oskara 
Kokoschky, rakouského malíře s českými kořeny, 
autora, bez jehož jména si lze těžko představit ději-
ny moderního umění. Spolu s Eduardem Munchem, 
Jamesem Ensorem nebo Emilem Noldem bývá řazen 
k nejvýznamnějším představitelům expresionismu. 
Jeho vášnivý vztah k životu i dramatické události tři-
cátých a čtyřicátých let rezonují v dílech vystavěných 
na účinnosti barvy a „chvějivě se tetelících“ liniích.

Jako dospívající chlapec se Kokoschka nijak zvlášť 
o umění nezajímal, chtěl se stát výzkumným chemi-
kem, avšak v roce 1905 vyhrál prestižní stipendium 
na Kunstgewerbeschule ve Vídni, kde začal studovat. 
Zapůsobila na něho silně tamní secese, zejména dílo 
Gustava Klimta. Kromě malířství se zabýval literatu-
rou, psal básně, divadelní hry a eseje. Jeho ilustrace 
k vlastní knize „Die träumenden Knaben“, vzniklé jako 
zakázka pro tehdejšího vedoucího Wiener Werkstätte, 
způsobily svým rudimentárním expresionismem 
takové pobouření veřejnosti, že byl z Kunstgewerbe-
schule vyloučen. Roku 1910 začal malovat sérii podo-
bizen, jež mu vynesla první uznání. O rok později přijal 
pozvání galeristy a nakladatele Herwartha Waldena do 
Berlína, kde spolupracoval s jím vydávaným časopi-
sem „Der Sturm“. Roku 1912 měl ve stejnojmenné gale-
rii samostatnou výstavu. Vystavoval tam také s „naším“ 

Otakarem Kubínem. V roce 1911 se vrátil do Vídně, aby 
přijal pozici učitele na Kunstgewerbeschule, ze které 
byl před pár lety vyhozen. V té době také započal jeho 
vášnivý milostný vztah s Almou Mahlerovou, krásnou 
vdovou po slavném skladateli, která byla o mnoho let 
starší. Mahlerová se později provdala za zakladatele 
Bauhausu Waltera Gropia a pak za pražského němec-
kého spisovatele Franze Werfela.

V letech 1919–1924 působil Kokoschka jako profesor 
na Akademie der bildenden Künste v Drážďanech. 
V letech 1924–1931 podnikal z Paříže, kde se usadil, 
cesty po Evropě, na Blízký východ a do Afriky, z nichž 
vytěžil četné pohledy na města a krajiny. Následně 
přesídlil do Vídně a uspořádal výstavy v galerii 
Cassirer v Berlíně, Curychu a Galerii Georges Petit 
v Paříži.

Německá destrukce humanismu v Evropě přivedla 
Kokoschku roku 1934 na pozvání své sestry Berty do 
Prahy. Do roku 1947 byl československým občanem. 
Tento pobyt byl významný jak pro kulturní život metro-
pole, tak pro malíře samotného. Našel zde náměty pro 
osmnáct obrazů, svou budoucí ženu Oldu Palkovskou 
a povědomí o kulturně-historických souvislostech. 
Vedle Drážďan a Londýna, kam odešel roku 1938, pat-
řila Praha do trojice jeho osudových měst.

Roku 1953 začal v Salzburku v rámci Mezinárodní letní 
akademie výtvarných umění vést kurs pojmenovaný 
„Škola vidění“ (Schule des Sehens), neboť byl přesvěd-
čen, že „vidět vlastníma očima“ je základním předpo-
kladem výtvarné tvořivosti. Téhož roku se usadil ve 
Villeneuve na břehu Ženevského jezera, kde strávil 
zbytek svého života.

V pozdní tvorbě rozvíjel Oskar Kokoschka s oblibou 
témata ze svého bezprostředního okolí. Téměř denně 
trávil čas v zahradě své vily ve Villeneuve a vytvářel 
neobyčejně výtvarně spontánní, barevně zářivé akva-
rely květin (některé z nich se staly předlohami pro 
litografie). Tato okouzlující květinová zátiší, jež jsou 
dokladem jeho neutuchající kreativity a mimořádných 
výtvarných schopností, nazýval „Fingerübungen“, prs-
tová cvičení.

V posuzovaném díle „Kytice ve váze“ zachytil 
Kokoschka v neokázalém, avšak přesto důkladně pro-
myšleném kompozičním aranžmá květiny v jejich při-
rozeném tvarovém půvabu a barevné kráse. Výtvarný 
styl tohoto akvarelu by se dal charakterizovat slovy 
historika umění Wernera Haftmana jako „dramatický 
impresionismus“, kdy autor zpracovává naléhavý vizu-
ální zážitek „alla prima“, zcela mistrně bez náznaku 
podkladové kresby. 
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DRTIKOL FRANTIŠEK (1883–1961)
ALBUM FOTOGRAFIÍ
21× originální černobílá kontaktní fotografie, 
papír na kartonu
21 ks cca 5,5 × 4 cm 

250 000 Kč

odborná expertiza Stanislav Doležal

Předložený kartonový list s nalepenými malými foto-
grafiemi v počtu 21 ks a o rozměrech cca 5,5 × 4 cm 
je určitou paralelou pracovního alba s malými kon-
taktními fotografiemi, které si František Drtikol 
(1883–1961) sám vytvořil a sestavil pro svou vlastní 
potřebu. Originál alba je součástí sbírky fotogra-
fií Františka Drtikola v Uměleckoprůmyslovém 
museu v Praze, kam ho v roce 1999 darovala histo-
rička umění PhDr. Anna Fárová (1928–2010). Věrná 
faksimile alba byla vydána nakladatelstvím Svět 
v bibliofilské úpravě, jde o limitovanou edici 300 čís-
lovaných výtisků: Doležal S. (ed.): František Drtikol 
– Pracovní kniha fotografií, Svět, Praha 2006.

Uvedené album kontaktních fotografií je určitým 
unikátem a patří mezi vzácné klenoty Drtikolova 
archivu. Umožňuje nám nahlédnout přímo do jeho 
tvůrčího procesu, do jeho umělecké duše. Anna 
Fárová k tomu říká: „Jedná se o základní studijní 
materiál pro poznání fotografických způsobů kompo-
zic, variací, gest, doplňujících předmětů, kulis, drapé-
rií, dokonce výrazů a způsobů osvětlení, které fotograf 
Drtikol ve svém díle ve 20. a 30. letech použil.“

Posuzovaný předmětný list s 21 nalepenými kontakt-
ními fotografiemi byl původně součástí většího sou-
boru listů, které představují jakousi obdobu zmiňo-
vaného alba. Kontaktní fotografie jsou autorské ori-
ginály. Drtikol tyto malé fotografie používal, jednak 
pro své výše zmiňované pracovní album a také byly 
pro lepší přehlednost použity na krabičkách s nega-
tivy nebo byly součástí průvodních listů na výstavy, 
jednalo se tedy o jistou formu katalogu.

František Drtikol patří ke světové fotografické 
elitě, jeho mistrovské umělecké fotografie dosa-
hují na prestižních aukcích miliónových částek 
a v poslední době se tak děje i na českém aukčním 
trhu.
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JANEČEK OTA (1919–1996)
ŽENA
1943
bronzová plastika 1/5
v. 88 cm
sign. na plintě O Janeček 1943

pod signaturou číslo lití a značka litce

195 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Reprodukováno
Luboš Hlaváček, Ota Janeček, Odeon, Praha, 1989, obr. 21, s. 41

Uvedeno�
soupis autorova díla č. 8524

Posuzovaná bronzová plastika „Žena “ je vzácným, kubisticky mistrně 
formovaným, původním sochařským dílem Oty Janečka, výrazného 
solitéra české výtvarné scény druhé poloviny dvacátého století, neo-
byčejně všestranného umělce, který svou rozsochatou prací zasáhl 
do malby, kresby, grafiky, plastiky, knižní ilustrace i do známkové 
tvorby. Zabýval se též textilní tvorbou a šperkem. Ota Janeček byl 
roku 1985 anglickou kritikou označen za největší osobnost světové 
kresby dvacátého století, spolu s Picassem, Braquem, Modiglianim, 
Schielem a Matissem. Patřil k nemnoha českým autorům, jimž se již 
za života podařilo dosáhnout věhlasu uznávaných klasiků.

Posuzovaná bronzová plastika „Žena “ je Janečkovou výraznou sochař-
skou realizací z jeho prvního zásadního tvůrčího období (1943–1948), 
kdy rozvíjel osobitou a nedogmatickou interpretaci kubismu. Tento 
formální princip ovlivnil jeho práci do té míry, že jeho působení bude 
sledovatelné téměř v celém autorově díle. Luboš Hlaváček dokonce 
neváhal označit Janečkův kubismus „za zcela specifickou modifikaci 
tohoto uměleckého názoru v dějinách českého výtvarného umění “.

Po období ortodoxní analýzy tvaru se umělec obrátil k postupům 
syntetického kubismu. Právě ten mu umožní uplatnit jeho kultivova-
ný smysl pro harmonický rytmus tvarů, a to jak v malbě, tak v soše. 
V posuzované plastice tak plně zužitkoval svůj jemný cit pro doko-
nalou soudržnost progresivně kubisticky formovaných tvarů. Figura 
ženy se pod jeho rukama stává strhujícím sochařským novotvarem, 
výsledkem jak nekonečné variability fantazie, tak pevných kompozič-
ních zákonitostí.

Předloženou bronzovou plastiku „Žena “ lze i dnes ocenit slovy prof. 
Jiřího Kotalíka, který v předmluvě do švýcarského katalogu (Moderne 
Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum, Luzern, 1947) napsal, 
že Ota Janeček „hraje na klaviatuře kubistických forem“ vskutku virtu-
ózně. 
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KOBLASA JAN (1932–2017)
8 BLUE PECHVOGEL (Z CYKLU MODRÁ KREV)
1965
kombinovaná technika, karton
100 × 69 cm
sign. PD monogram K 565

LD název díla autorem

130 000 Kč

37
BIELECKI JIŘÍ (1929)
PŮLNOČNÍ MĚSTO
1965
kombinovaná technika, plátno
99 × 99 cm
sogn. PD Bielecki 65, na rubu Beilecki 1965

na rubu název díla autorem a razítko Galerie 
výtvarného umění v Ostravě

190 000 Kč
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GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)
STROJEK
1965
kombinovaná technika, sololit
47 × 49 cm
sign. PD F. Gross

90 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Strojek “ je autentickou, motivic-
ky typickou, malířsky experimentálně-strukturální 
prací Františka Grosse, zakládajícího člena Skupiny 
42 a malíře nevyčerpatelné tvarové fantazie.

Grossovo jméno se nejprve objevilo spolu s nastu-
pující mladou generací na výstavě v divadle E. F. 
Buriana v roce 1937. Následně se autor ocitá v čele 
Skupiny 42, v níž se jeho originální talent a jiskrná 
inteligence rozvíjely paralelně s tvůrčím vývojem 
nejbližších přátel, sochaře Ladislava Zívra a malíře 
Františka Hudečka s výtvarně obdobně založenou 
konstruktivistickou imaginací. Jestliže se v pro-
gramu skupiny připomínaly termíny „skutečnost“ 
a „město“, byly to pojmy filozofické, avšak nikoliv 
abstraktní. Specifikovaly se do významu periférie. 
Zobrazení postavy bylo pro malíře skupiny určeno 
především vztahy, člověk ve městě, člověk a stroj. 

V tomto díle ztvárnil Gross svůj erbovní motiv stroje 
či strojku – představu, která se u něj poprvé objevu-
je již ve třicátých letech a přetrvává i v jeho pozdním 
díle. Se stroji se důvěrně znal, jak sám vzpomínal, 
již od dětských let: „Bydleli jsme v továrním bytě, 
z něhož bylo přes dvůr vidět okno a za ním se pohybo-
val velký setrvačník. A samozřejmě jsem často přišel 
do tkalcovny mezi stroje. Stroj byl tak vlastně součást 
prostředí, v němž jsem žil.“ V autorově pojetí se jedná 
o mechanismus napůl komický a napůl vážný, vyjad-
řující svět moderní techniky a zároveň jej ironizující. 
Jiří Valoch uvádí, že Gross navázal tam, kde skončil 
Francis Picabia. Na počátku šedesátých let ho jeho 
nadšení pro pozitivní rysy techniky a její uplatnění 
sbližovalo např. s tvůrci sdruženými ve skupině 
Radar.

Posuzované dílo „Strojek “ představuje jeden z příkla-
dů Grossových obrazových mechanismů. Fascinuje 
vysoce kreativní metamorfózou, která umožňu-
je nový a nečekaný pohled na realitu. Autorova 
koncepce stroje není podřízena zákonům logické 
funkce, ale řádu hry a neustálé proměny. Dominuje 
zde princip hledání a nalézání, princip tvůrčí expe-
rimentace, transformující známé a viděné v novou 
realitu obrazu. Strukturální pojetí povrchu je tu jen 
dalším stimulátorem fantazie, přispívajícím k rozví-
jení nejrůznějších myšlenkových asociací. 

Malíř nevyčerpatelných 
dynamicko konstruktivních 
tvarů a fantazie
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LACINA BOHDAN (1912–1971)
MLÝNEK NA SNÍH
1958
olej, plátno
100 × 82 cm
sign. PD Lacina

120 000 Kč

Popsáno
monografie str. 342, č. 151

Zde uvedená práce s poetickým názvem „Mlýnek 
na  sníh“ pochází z ateliéru akademického malíře, 
grafika, ilustrátora, sochaře a pedagoga Bohdana 
Laciny. Umělce, jehož dílo zaujímá v kontextu čes-
kého výtvarného umění druhé poloviny 20. století 
postavení do značné míry solitérní.

Začínal v ateliéru u prof. Cyrila Boudy a Oldřicha 
Blažíčka na Vysoké škole architektury v Praze, uči-
telský obor se zaměřením na kreslení a deskriptivní 
geometrii. 

Lacinovou nejvýznamnější a nejrozšířenější částí 
tvorby tvořily knižní ilustrace, monumentální rea-
lizace a volná grafika. K jeho velkým vzorům patřili 
například Josef Šíma a Salvador Dalí. Velký význam 
pro Lacinovu ranou tvorbu mělo také seznámení 
s Karlem Teigem v roce 1934. Spolu s Václavem 
Zykmundem zakládá knižní edice s názvem Ra, 
a později i stejnojmennou uměleckou skupinu.
Období ortodoxního surrealismu se u Laciny uzavírá 
na konci 30. let.

40. léta jsou u autora ve znamení dozrávání výrazo-
vých forem. Začíná se objevovat pro něj později tak 
typický výtvarný rukopis a meditativní poloha jeho 
imaginace. 

Zde uvedené plátno „Mlýnek na sníh“ tvoří Lacina 
v 50. letech, kdy je silně inspirován svou domovskou 
krajinou Sněžného u Nového Města na Moravě.

Téma krajiny je v autorově tvorbě svým způsobem 
klíčové. Prostupuje celým jeho dílem. K této inspira-
ci výrazně přispěl i vliv poezie významných básnic-
kých osobností. Bohdan Lacina byl „malířem-filozo-
fem“, jehož tvorbu utvářela především zvláštní exal-
tace poetického prvku a zřetelný meditativní sklon.

Malíř, filozof 
a básník
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TIKAL VÁCLAV (1906–1965)
MĚSTO
1962
olej, lepenka
35 × 50 cm
sign. LD Tikal 62

na rubu název díla a štítek s popisem

80 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Reprodukováno
(monografie) Jiří Vykoukal, Václav Tikal, 
Nakladatelství Vltavín, Praha, 2007, s. 172, č. 169

Uvedeno
Jiří Vykoukal, Václav Tikal 1906–1925, vyd. Státní 
galerie výtvarného umění v Chebu za spoluúčasti 
státních galerií v Hluboké n. Vlt., Jihlavě, Zlíně, 
Olomouci, Ostravě a Praze, 1993, soupis malířského 
díla s. 74

Předložený obraz „Město“ je autentickým, velmi zda-
řilým, imaginativně konstruktivním dílem Václava 
Tikala, jednoho z předních představitelů generace 
nastupující na scénu v nelehkém čase druhé světo-
vé války. Byl zakládajícím členem Skupiny Ra a pří-
slušníkem skupiny sborníků Znamení zvěrokruhu 
kolem vůdčího teoretika meziválečné avantgardy 
Karla Teigeho, kterého si nesmírně cenil a jež byl 
jeho velkou oporou nejen v orientaci na surrealis-
mus, ale také ve schopnosti odolávat paralyzujícímu 
tlaku konformního kulturního prostředí té doby. 
Zatímco v první tvůrčí fázi reagoval Tikal formou 
uhrančivého dalíovského verismu na ohrožení 
základů evropské civilizace a rozklad jejích hodnot, 
později se stala dominantní druhá paralelní linie 
jeho tvorby, poetická, konstruktivní abstrakce.

Tikal se ztotožnil s dalíovskou verzí veristického 
surrealismu, aby rozvíjel svůj originální svět fanta-
zijních představ. Především reakce na dobové dění, 
apokalyptická představa hrůzy, úzkosti a zoufalství 
daly vzniknout obrazům přízraků zkázy i nostal-
gickým krajinám snu o ztraceném ráji. Paralelně 
se surrealistickou tvorbou rozvíjel Tikal od roku 
1944 druhou linii svého díla, inspirovanou moderní 
vědeckou a technickou civilizací.

Po rozpadu skupiny Ra (1948) se sblížil s novým 
okruhem osobností, formujícím se okolo Karla 
Teigeho (V. Effenberger, J. Istler, L. Fára, J. Kotík, 
M. Medek, E. Tláskalová – Medková ad.) a v roce 1951 
se podílí na přípravě ineditních sborníků Znamení 
zvěrokruhu. Sám rediguje červnový sborník ve zna-
mení Raka. Po náhlé Teigeho smrti 1. října 1951 
se stahuje do soukromí, přeruší kontakt s většinou 
přátel a odmlčí se také jako malíř. V letech 1955–
1957 začíná opět soustředěněji malbě věnovat, 
přičemž navazuje na „scientistní“ linii své tvorby. 
Obnovuje kontakty se skupinou bývalých přátel, 
soustředěnou nyní kolem Vratislava Effenbergera 
a podílí se na autorských sbornících Objekt 3, 4 a 5 
(1958, 1960 a 1962). V roce 1964 se spolu s Josefem 
Istlerem stává členem mezinárodního uměleckého 
hnutí Phases.

Po polovině padesátých let začal Václav Tikal 
ve svém díle zhodnocovat příklad nově se šířící 
mezinárodní vlny abstrakce. Dosavadní zkušenosti 
jej přivedly k syntéze dříve protikladně vyhroce-
ných vegetabilních a konstruktivních prvků. Záhy 
na jeho obrazech vzniká dynamicky proměnlivé 
univerzum vyznačující se stálými transmutacemi 
a metamorfózami několika základních morfologic-
kých komplexů (lomených přímek, trubkových laby-
rintů, krystalografických struktur apod.), k jejichž 
významovému upřesnění dochází teprve v průběhu 
tvůrčího procesu. Jak správně postřehl František 
Šmejkal, „realizace této nové kosmogonie svědčí 
o tom, že Tikal byl u nás jedním z mála těch, ne-li 
jediným, kdo plně pochopil vlastní podstatu a smysl 
Kleeovy lekce a mohl tak pokračovat v cestě, kterou 
Klee otevřel…“

Malíři se stalo zvykem řadit své obrazy do větších 
tematických celků. Posuzovaný obraz „Město“ před-
stavuje Tikalovo kvalitní dílo z cyklu „Transformace“, 
na němž pracoval v roce 1962. Je to malba založená 
na principu imaginativního poznání světa a jeho 
znovuvytvoření v mikrokosmu autonomním forem. 
Autorova imaginace tu proniká do hlubších vrstev 
skutečnosti, odhaluje její vnitřní strukturu a skryté 
zákony. Plošným jazykem poeticky barevných ploch, 
abstraktních struktur a pregnantních geometric-
kých linií, vytváří Tikal, z vlastních tvůrčích východi-
sek i pod vlivem lyrické abstrakce, fascinující obraz 
městské aglomerace, jakousi futurologickou vizi, 
podobu nového civilizačního mýtu.

Posuzované dílo „Město“ lze nejlépe chápat v kon-
textu, v jakém vznikalo: jako výraz touhy po umění, 
kterým se člověk osvobozuje „z pout všedního, kon-
venčního a neautentického života “ (F. Šmejkal).
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JANEČEK OTA (1919–1996)
PODZIMNÍ PROCHÁZKA
1978
olej, plátno
131 × 97 cm
sign. LD Ota Janeček 1978, na rubu Ota 
Janeček 1978

na rubu štítek soupisu s č. 137

180 000 Kč

Uvedené plátno s názvem „Podzimní procházka “ je 
autentickým, reprezentativním, hlouběji filozofic-
ky laděným dílem Oty Janečka, nepřehlédnutelné 
osobnosti českého umění druhé poloviny 20. století. 
Představitele generace nastupující na výtvarnou 
scénu v nelehkém období druhé světové války. Jako 
umělec všestranného talentu dokázal podnětně 
zasáhnout do oblasti malby, plastiky, volné grafiky, 
knižní ilustrace i do tvorby užitkové.

Ota Janeček prošel řadou výrazných tvůrčích obdo-
bí, byl ovlivněn kubismem i Modiglianim, strukturali-
stickým zkoumáním tvarů živé hmoty i lyrickým rea-
lismem. Ve své malbě a kresbě se laskal s přírodou, 
okouzlen motivy trav, motýlích křídel a ptáků.

Dílo „Podzimní procházka “ je krásnou prací s typic-
kým Janečkovým motivem travin, které se staly 
autorovou klíčovou inspirací a nevyčerpatelným 
tvůrčím zdrojem.

Hlubší myšlenkový odkaz Janečkových obrazů 
s motivem trav a přírody jako takové lze hledat 
v mytologii, kde trávy ztělesňují představu všeho, 
co je hojivé, léčivé a vrací člověku život. Od staré 
Číny přes Indii a předkolumbovskou Ameriku 
až k lidové medicíně se k nim váže tato básnivá vize.

Zde uvedený Janečkův olej, jako by zachycoval nejen 
věčný motiv travin, ale i jejich samotnou personi-
fikaci v podobě ženské tváře. Autor obdobně jako 
ve svých dalších malbách z tohoto období používá 
měkké kontury a teplou chromatiku okrů a červení.

Nepřehlédnutelná 
osobnost všestranného 
talentu
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JÍRA JOSEF (1929–2005)
ČLOVĚK A KŮŇ S ČERVENÝM SLUNCEM
1970–1971
olej, plátno
150 × 170 cm
sign. PD J. Jíra 70-71, na rubu J. Jíra / 1970-71

na rubu popis díla autorem

650 000 Kč

Vystaveno
Oblastní galerie Liberec, 2019
Galerie umění Karlovy Vary, Josef Jíra, Divadlo 
světla, 2021

Reprodukováno
Život bez rukávů, GU Karlovy Vary, str. 64, Josef 
Jíra, Art Praha, 2004, č. 18

Uvedené velkoformátové plátno s názvem „Člověk 
a kůň s červeným sluncem“ z počátku 70. let je origi-
nálním, reprezentativním, vícekrát reprodukovaným 
a vystavovaným dílem Josefa Jíry, jednoho z nejvý-
znamnějších umělců generace narozené mezi 20. 
a 30. lety 20. století. Generace, která nastupovala 
na scénu po druhé světové válce a hrála klíčovou roli 
při opětovném navázání na přerušenou tradici vývo-
je českého moderního umění. 

Umělcovy životní zkušenosti se vždy prolínaly s jeho 
malířskou tvorbou. Jak o sobě sám prohlásil: „Nikdy 
v životě bych asi nebyl schopen udělat nějaký obraz, 
aniž bych se vázal k nějakému místu, určité vzpomín-
ce nebo prožitku.“ 

Jírovy obrazy vznikaly jako výsledy vzrušeného pro-
žívání vnitřních sporů a konfliktů a v tomto smyslu 
jsou plné emocí, napětí i romantické dramatičnosti. 
Rodokmen jeho sugestivní malby rytmizovaného 
rukopisu a znepokojivě rozezvučených barev sahá 
až k vizionářům expresionismu. 

Josef Jíra se narodil roku 1929 v Turnově. Dětství 
prožil s rodiči na Malé Skále. Obraznost budoucího 
malíře vzrušovalo domácí vesnické prostředí i kra-

jina kolem Horek, kde žili jeho prarodiče z otcovy 
strany. Tam prožíval kouzlo velikonočních mystérií 
a poznával tradiční způsob života v podkrkonošské 
vsi. Kreslil od nejranějšího dětství, zejména koně. 
Jeho talentu si jako první povšiml profesor Vladimír 
Linka. Který se zasadil o to, že Jírův otec změnil 
svůj názor a místo na rybářskou školu nechal syna 
zapsat v roce 1942 na Odbornou školu šperkařskou 
v Turnově, na obor rytí drahokamů. Není pochyb 
o tom, že nádherná barevnost a lesk achátů, jaspisů, 
chalcedonů a dalších drahokamů ovlivní Jírovu úctu 
k nádheře materiálu a k magickým zásvitům barev.

V roce 1946 byl přijat na Akademii výtvarných umění 
v Praze, kde po přípravce u profesora Karla Mináře 
přešel po roce do ateliéru profesora Miloslava 
Holého.

Kvůli sportovním a společenským peripetiím 
po třech letech školu opouští. Vrací se roku 1950 
do ateliéru O. Nejedlého a následně k V. Radovi. 

Rok 1961 je v autorově tvorbě klíčový. V obrazech, 
do nichž zapojuje motivy svého dětství, rozvíjí meto-
du souběžného sdružování a prostupování časově 
vzdálených událostí. Počínaje rokem 1963 se zákla-
dem Jírova díla stává cyklus Velikonočních obrazů.

Zde uvedené dílo „Člověk a kůň s červeným sluncem“ 
je jednou z krásných a reprezentativních prací z jed-
noho z Jírových sakrálních cyklů. Jíra zde nechává 
zaznít svůj mistrný kolorit založený zejména na kon-
trastu bílé, černé a červené a neutrálnějších zemi-
tých tónech ve volném rukopisném rozehrání. Tato 
práce je datovaná do výjimečného umělcova životní-
ho období. Spadá mezi roky Jírovy protialkoholické 
léčby (1969) a jeho vážného úrazu na lyžích (1973), 
který jej izoluje téměř na dva roky pouze do ateliéru.

Jak o umělcově tvorbě poznamenal Hrabal: „Každý 
obraz Josefa Jíry je zaokrouhlený a vnitřně scelený. 
Každý obraz je začátkem i koncem. Je místem, na kte-
rém malíř ve zkratce řekl na sebe a o sobě všechno 
to, co žije, v co doufá a nad čím se hroutí, jeho obrazy 
jsou vždycky plochou, na které se umělec dověděl 
něco nového, čím sám je překvapen a zaskočen. (…) 
Jeho grafické listy i plátna jsou vždycky místem nejen 
vítězství a rovnováhy splynutí, ale i místem ztrosko-
tání. Dalo by se o obrazech Josefa Jíry říci, že to jsou 
seriály jedné křížové cesty, že to jsou dramata, která 
banální skutečnost vytlačují za obvod rámu. Proto je 
Josef Jíra pořád naježený a neustále ve střehu, dove-
de tvořit pouze tehdy, kde jeho lidské problémy nazrá-
ly, konfliktní situace se přiostřily tak, aby pukly barev-
nými a grafickými chlopněmi (…).“ B.H., Praha 1978
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LACINA BOHDAN (1912–1971)
KRAJINA SE SKLÍČKEM
1966
olej, plátno, sololit
50 × 46 cm
sign. PD Lacina 66

na rubu název díla autorem

95 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Krajina se sklíčkem“ je origi-
nálním, lyricky a kontemplativně působivým dílem 
Bohdana Laciny, umělce, jehož dílo, navzdory 
příslušnosti k válečné skupině Ra, zaujímá v kon-
textu českého výtvarného umění druhé poloviny 
dvacátého století postavení do značné míry solitér-
ní. Předností solitérů je kromě toho, že umělecky 
předběhli mnohé ze svých současníků, jejich vědomí 
tvůrčí a morální odpovědnosti. Solitéři představují 
obvykle jakýsi „uzlový bod“: Lacinova osobnost 
působila doslova magnetickým účinkem, který byl 
nejzjevnější v brněnské metropoli – městě, jež se mu 
stalo druhým domovem. „Přitažlivost malířova tvůrčí-
ho zjevu zde pozitivně zapůsobila navozením ovzduší 
umělecké náročnosti, ale také (…) zanechala stopy 
v díle nejednoho z výtvarníků….“, zhodnotil historik 
umění Jiří Hlušička. Dle něj autor zejména v šede-
sátých letech „dospěl k malířskému mistrovství, 
k vytříbenému a doslovenému dílu v cyklech karyatid, 
hudebních motivů, krajin a kyvadel.“

Bohdan Lacina, významný český malíř, grafik, 
ilustrátor, sochař a pedagog, se narodil roku 1912 
v Německém (dnešním Sněžném) u Nového Města 
na Moravě. Po absolvování reálky v Novém Městě 
na Moravě vstoupil roku 1931 na České vysoké 
učení technické v Brně. Po prvním roce přestoupil 
na Vysokou školu architektury do Prahy. Tam stu-
doval až do roku 1937 učitelský obor se zaměřením 
na kreslení a deskriptivní geometrii.

Téma krajiny je v tvorbě Bohdana Laciny svým způ-
sobem klíčové. Prostupuje celým jeho dílem; klíčilo 
v duši citlivého chlapce již kdesi na pastvinách 
zvlněného terénu Českomoravské vysočiny. K této 
inspiraci později přibyl vliv poezie významných 
básnických osobností, ale též poučení z exaktních 
věd – matematiky, geometrie, fyziky či astronomie. 
Lacina byl „malířem – filozofem“, jehož malbu utvá-
řela především zvláštní exaltace poetického prvku 
a zřetelný meditativní sklon.

Předložený obraz „Krajina se sklíčkem“ je krásnou 
ukázkou autorova pojetí krajinomalby po polovině 
šedesátých let. Svou maximálně abstrahovanou 
formou vyjádření neulpívá na „povrchu“, na vizuální 
nápodobě reality, ale směřuje k vnitřní podstatě 
univerza. Odpovídá to přesně jeho přesvědče-
ní, že k poznání podstaty věcí je třeba jít k jádru, 
ke kořenům. Svým sdělením se neobrací pouze 
k očím diváka, ale působí i na jeho mysl a podvědo-
mí. Posuzované dílo „Krajina se sklíčkem“ je tak jed-
nou z jeho výrazově silných „obrazových meditací“, 
v níž přírodní dění je chápáno jako kosmos – neko-
nečný mlčenlivý prostor, v němž se vše rodí a zaniká. 

Malíř filozof s nadšením 
pro poezii a obrazovou 
meditaci
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PIESEN ROBERT (1921–1977)
VRSTVY
1959
kombinovaná technika, olej, plátno
93 × 73 cm
sign. na rubu na blindrámu Piesen 1959

850 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno�a reprodukováno
Robert Piesen, Galerie hlavního města Prahy, Dům 
u kamenného zvonu, červenec – srpen 1991, č. k. 27, 
reprodukce v katalogu č. 28

Uvedeno
M. Železná (ed.), Robert Piesen, Galerie Zlatá husa, 
2001, soupis díla č. 51

Posuzovaný obraz „Vrstvy “ je autentickým, reprezen-
tativním, vývojově významným, raně abstraktním 
dílem Roberta Piesena, autora, jehož tvorba patří 
k těm nejhlubším hodnotám vzniklým u nás v průbě-
hu druhé poloviny padesátých let a v letech šedesá-
tých. Podařilo se mu velmi záhy mít výstavu v nové 
Galerii mladých a jako jeden z mála si mohl roku 
1959 v galerii Lidové demokracie na Karlově náměstí 
v Praze samostatnou přehlídku ještě zopakovat. 
Se svými blízkými přáteli Richardem Fremundem 
a Jitkou Kolínskou patřil k zakládajícím osobnostem 
modernistického sdružení Máj 57, prezentujícím 
se šesti výstavami (1957, dvě v roce 1958, 1961 a dvě 
v roce 1964), jež zhruba vymezilo hranice tolerance 
dogmatického režimu.

Zatímco do konce padesátých let maloval Piesen 
především symbolické krajiny, inspirované pravidel-
nými pobyty v Rejvízu v Jeseníkách, v nichž hledal 
a nacházel hlubší smysl svého prožitku přírody, 
v první polovině šedesátých let jeho tvorba vyústila 
v monumentální cykly abstraktních pláten, v nichž 
pracoval především se strukturou plochy a se svět-
lem, které tajemně prozařovalo nánosy barev ze 
spodních vrstev obrazu.

V roce 1964 se Piesen zúčastnil legendární Výstavy 
D v Nové síni v Praze, společně M. Medkem, 
J. Koblasou, K. Neprašem, A. Veselým a dalšími. 
Jeho samostatná výstava, připravovaná v témže 
roce Středočeskou galerií na zámku v Nelahozevsi, 

již nebyla povolena. V lednu roku 1965 odjíždí 
do Curychu, aby se tam zúčastnil mezinárodní výsta-
vy v Galerii Bürdecke. Spolu se svou družkou, malíř-
kou Pavlou Mautnerovou využívá možnosti vycesto-
vat do zahraničí a do Československa se již nevrátí. 
Žijí nejprve ve Vídni a posléze v Izraeli v uměleckém 
kibucu Ein Hod, nedaleko Haify. Robert Piesen 
umírá roku 1977 náhle na srdeční infarkt, několik 
dní před zahájením své výstavy v Armon Gallery 
v Jeruzalémě.

Piesenova tvorba byla vždy hluboce osobní. Autor 
k tomu měl dobrý důvod – jeho život poznamenala 
řada stigmat. Ve čtrnácti letech osiřel. Za války 
prožil jako Žid tři roky tajně v Německu, zažil bom-
bardování Berlína, kde se musel podílet na odklízení 
trosek po náletech. Krátce před koncem války ho na 
útěku do Československa zatklo gestapo a zachráni-
lo ho jen pražské květnové povstání. Od mládí trpěl 
těžkou srdeční vadou. Kmitání srdečních stěn (fibri-
lace) mu v určitých obdobích takřka znemožňovalo 
práci. V Izraeli se potom podrobil vážné operaci. 
Na konci padesátých let se ocitl ve finanční tísni, 
kterou řešil spolu s Pavlou Mautnerovou výrobou 
plyšových hraček. Za tuto činnost byl ponižují-
cím způsobem souzen a odsouzen za daňový únik 
a teprve za pomoci znaleckých posudků od histori-
ků umění a umělců a angažmá dávného přítele byl 
trestu zproštěn. Pozoruhodné je, že všechny tyto 
okolnosti nepoznamenaly jeho tvorbu tak, jak by se 
nabízelo. Robert Piesen dokázal překonat vlastní 
dramata a obracel se k dramatům obecnějším.

Posuzovaný obraz „Vrstvy “ představuje Piesenovo 
stěžejní dílo z cyklu „Vrstvení “. Tento soubor, spolu 
se sériemi „Vrypy “ a „Uplývání “ tvoří základ malí-
řovy abstraktní tvorby, je její první zásadní fází. 
Posuzovaný obraz se vyznačuje specifickou plošnou 
stylizací. Abstraktní útvary, v Piesenově slovníku 
tzv. „klamotvary“, se formálně blíží dekorativnímu 
tvarosloví dobového „stylu Brusel“, který se prosadil 
na světové výstavě (Expo 58 Brusel). Plochu plátna 
ovládá „dění“ – procesy transformace a utváření 
hmoty, pojímané autorem v zárodečném stavu. 
Tvarové segmenty, jejichž prapůvod lze shledávat 
v předchozím zobrazivém období (nikoli v převzetí 
dekorativního schematu), se vrství a prolínají se 
zlatistě zářivými informelními zásahy. Tonalita 
barev je jemná a má přírodní základ. Tvoří ji jemné, 
lazurní vrstvy okrů, hnědé, šedo-modré a černé. 
Kontemplativní účin prohlubují spolu se záři-
vou světelností horizontálně vedené tmavé linie. 
Nekonkrétní tvary volně uplývají ireálným prostorem 
jako stopy dávné vzpomínky. Mytický čas je v obraze 
„Vrstvy “ obsažen v každém doteku štětce.
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FOLTÝN FRANTIŠEK KAREL (1937–2000)
ČERVENÉ ČEKÁNÍ
1966
olej, plátno
170 × 100 cm
sign. na rubu 2× F. K. Foltýn 1966

na rubu popis díla autorem

90 000 Kč

Vystaveno
Nové cesty II – Mladá generace, OGVU 
v Gottwaldově, 21. 5. – 31. 7. 1967

Reprodukováno
monografie František Karel Foltýn, Studio JB, 2005, 
str. 37
katalog výstavy Nové cesty II – Mladá generace, 
OGVU v Gottwaldově, 1967

Ale tok času ukazuje, že jeho naturelu lépe vyhovuje 
jiná poloha. Začíná proto do barevných abstraktních 
struktur obrazů vkládat reálné prvky. A tak se poma-
lu počíná rodit specifická forma jeho výtvarného 
přepisu okolní reálie. V obrazech se začínají objevo-
vat písmena, prsty, figury, tváře.

Stálým prvkem výstavby obrazu se stává motiv 
ukřižovaného nebo zbídačeného lidského těla, často 
s konkrétními hlavami či tvářemi. Objevují se další 
motivy z křesťanského obrazu řádu světa, a tak 
pomalu končí období jeho tvorby směru Nové figura-
ce, které představuje období příklonu k figurativní-
mu symbolismu.

Skutečným klíčem, který mu otevřel cestu 
do Špálovy galerie i dalších výtvarných síní, byla jeho 
úspěšná účast na Výstavě mladých v Brně v roce 
1966. Jeho tehdejší tvorbu charakterizuje hodnocení 
výtvarného teoretika Jindřicha Chalupeckého z roku 
1967: „Obrazy zobrazují výlučně svět lidské civilizace, 
svět umělého času lidských dějin a umělého času lid-
ských výrobků.“ Mohlo by se zdát, že svět tzv. druhé 
přírody, zrozený člověkem, navždy přehlušil volání 
skutečné přírody, ale opak je pravdou. Bez osobní 
zkušenosti s odvrácenou tváří lidských výrobků 
kolínské chemičky a zažívání průběhu zápasu člově-
ka s přírodou, by se později nezrodil pan malíř, pro 
něhož se tento zcela nesmyslný zápas stává celoži-
votním tématem.

„Hlavním a vlastně jediným tématem mých obrazů 
je drama zápasu člověka versus příroda. Nejde mi 
přitom jen o fyzickou devastaci přírody, o její násilné 
přetváření k obrazu technokratického projektu, jak by 
se mohlo při povrchním pohledu jevit, ale především 
o hluboké osudové změny ve vztahu člověka k životu 
vůbec. Náš současný nadutý postoj k vodě, k půdě, 
k lesu v nás totiž utvrzuje mylnou domněnku, že my 
lidé jsme pány všeho života na Zemi a že se životy 
všech tvorů můžeme nakládat, jak se nám zachce 
nebo jak to vyžadují potřeby konzumního přístupu 
k existenci lidské společnosti. Osobně mám pocit, 
že náš ryze spotřební vztah k přírodě nás uzavírá 
do krunýřů, z nichž přestává do okolí vyzařovat poro-
zumění, tolerance a láska. Jsem přesvědčen, že na 
tomto neutěšeném stavu lidskosti nese lví podíl roz-
luka člověka s přírodou, tragicky mylná představa, 
že člověk éry počítačů už nepotřebuje k životu kapku 
rosy na stéble trávy nebo pel na křídlech motýlů. 
Budeme-li takto ubíjet vlastní citlivost, nepochybně 
se tím zúží i náš duchovní prostor. A co potom zbude 
z člověka? “

Svou roli ve zrání mladého malíře Foltýna sehrává 
od konce roku 1959 genius loci Kolína, starobylé-
ho sídla a kulturního centra historického města 
a současně průmyslového centra a dopravní tepny. 
Vyjádření reálií okolního světa se postupně dostává 
od expresivního vidění až k zjednodušené výtvarné 
zkratce (Český Krumlov, Pískovny, Rybáři). Snaha 
po zjednodušování a využívání barevného spektra 
vidění světla vede k vystižení jeho zcela zvláštního 
pulsu. Proces uměleckého zrání urychlovalo i osobní 
přátelství s Jiřím Balcarem a s Janem Kubíčkem, 
neboť je spojovalo podobné vidění světa. 

„Obrazy zobrazují výlučně 
svět lidské civilizace, svět 
umělého času lidských 
dějin a umělého času 
lidských výrobků.“
 Jindřich Chalupecký 1967
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ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
SVĚTELNÁ KRAJINA  
(PAYSAGE DE LUMIÈRE) 
1962
kombinovaná technika, olej, plátno 
27 × 41 cm 
sign. PD J. Šíma 62, na rubu J. Šíma 1962

na rubu název díla autorem 

1 300 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Šímova plátna nesou v každém období vůdčí myš-
lenku, která přes rozrůzněnost a rozvětvenost jeho 
projevu vyrůstá z jednoho hlavního zdroje – z vědomí 
jednotnosti struktury kosmu a sounáležitosti jeho 
částí. V řadě posloupných zastavení nad přírodními 
zákonitostmi sleduje autor prostupování veličin: 
zrod a bytí, vznik hmoty a její energii, duchov-
ní základ jevů, jednotlivosti a celek, vzájemnou 
závislost biosféry, klid a pohyb, trvání a proměnu, 
posloupnost času i rozměry prostoru, souvislost 
současnosti s minulostí, intuicí porovnávanou sku-
tečnost, stav vědomí i podvědomí, racionalitu i ima-
ginaci

Na základě několika iluminačních zážitků se ve 
druhé polovině dvacátých let zrodil v Šímových 
obrazech nový imaginativní svět. V náhlém výtrysku 
ohromujícího zření, iniciovaného spatřeným bles-
kem, se mu otevřel prostor, na jehož rozhraní byl 
čin stvoření a velikost tvůrčí síly dodávající jednotu 
celému jsoucnu. V roce 1924 uviděl zemi v jedno-
litém souvislém aktu zrodu a vertikálu propojující 
zemi s oblohou. Otřásla jím síla dynamické činnosti, 
ucelenost přírodních zákonů i myšlenka, která je 
dala do pohybu, že nadále zůstal pozorovatelem 
a svědkem toho, co „viděl tak jasně“. V intuitivním 
pohledu probuzeném rozbouřeným živlem poznal 
to, k čemu vědci dospívají dalekosáhlými výzkumy: 
že celý kosmos ovládají „ jednoduché principy, které 
platí pro elementární částici i pro atom, pro molekulu 
i pro krystal, pro rostliny i živočichy, pro člověka i pro 
planety, pro hvězdy i galaxie“

V této atmosféře bylo pro Josefa Šímu velkým příno-
sem setkávání s mladými básníky – filozofy, s nimiž 
si velice dobře porozuměl a s nimiž na podzim roku 

1927 založil skupinu Le Grand Jeu (Vysoká hra), která 
pak sehrála ve francouzské kultuře důležitou úlohu. 
Její jádro tvořili R. Gilbert – Lecomte, R. Daumal, 
A. R. De Renéville a Šíma, osobnosti, které přinesly 
do skupinové aktivity nejoriginálnější vklady a zůsta-
ly také jejímu programu věrné, každý svým odlišným 
způsobem, po celý život. Počátkem druhé světové 
války se Šíma na celé desetiletí umělecky odmlčí 
a systematicky začíná pracovat od padesátých 
let. Jeho pozdní dílo se dostává do blízkosti lyrické 
abstrakce, ale stále se vrací k myšlení Vysoké hry.

Posuzované dílo „Světelná krajina (Paysage 
de lumière) “ je neskutečnou, jasem erodova-
nou krajinou, jako by zcela „očištěnou od světa “ 
(R. Gilbert – Lecomte). Jde o velmi typickou ukázku 
Šímovy krajinomalby první poloviny šedesátých let, 
kdy autor dospívá k jedinečné syntéze, vyznačující 
se zvláštní produchovnělostí, výrazovou oproště-
ností a zvnitřnělou světelností, upomínající na pozd-
ní období tvorby starých mistrů: Tiziana, Tintoretta 
či Rembrandta. Autor zde kondenzuje vibrující 
světlené prostředí do jakéhosi „energetického jádra“ 
ve formě blankytného mraku, vznášejícího se v pro-
storu členěném levitujícími zemskými plány i drob-
nějšími zemskými krami – ostrovy. Předkládá nám 
svou univerzální vizi Země – Světla, vzniklou jako 
souhrn jeho hluboké kontemplace přírody a světa.

Kolorit plátna je redukován na dvě dominantní barvy, 
okrovou a světlou modř. Francouzský filozof Gaston 
Bachelard ve svém rozboru psychologického výkla-
du snění poznamenal, že blankytná modř se objevuje 
„na vrcholcích, k nimž nás zvedá sen“ (G. Bachelard, 
Ĺair et les songes, 1943). Významnou roli v celkovém 
„prozařujícím“ působení díla hraje také malířův tvůrčí 
postup, kdy jako první rozvrhne uhlem na našepso-
vané plátno základní konstrukci obrazu, kterou pak 
překrývá jemnými vrstvami barvy, nanášené doteky 
kolmo postaveného štětce. Vlastní šeps i geomet-
rickou infrastrukturu nechává záměrně místy pro-
svítat, čímž dociluje zvláštního efektu, že malba žije, 
pulzuje, dýchá. 

 Je zajímavé, že Šíma vždy zdůrazňoval materialis-
tické zakotvení svých světelných vizí, tedy nepojímal 
světlo jako transcendentální entitu, nadpřirozené 
zjevení, ale jako projev hmoty. Sám se roku 1959 
vyjádřil v soukromém dopise: „…syžet mého malování 
je světlo a jednota všech věcí. A jednota všech věcí je 
jednotnost hmoty, jejímž nejsubtilnějším projevem je 
světlo – světlo nikoliv jako záhadné fluidum osvětlující 
předměty, nýbrž jako síla tvořící existenci předmětů…“ 
Byl tak inspirován objevy moderní fyziky a současně 
se nechal vést svou mocnou básnickou intuicí.
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47
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
VDECHNUTÍ VZPOMÍNKY
1976
koláž, asambláž, deska
51 × 30 cm
sign. na rubu Jiří Kolář 76

na rubu název díla autorem

35 000 Kč

Představené dílo s názvem „Vdechnutí vzpomínky “ 
pochází z ateliéru významné osobnosti uměleckého 
poválečného světa – básníka, překladatele, výtvarní-
ka a mecenáše – Jiřího Koláře.

Umělec začal na svých básních a drobných kolážích 
pracovat již ve 30. letech. Jeho břitký humor, kri-
tičnost a provokativnost, jej v 50. letech přivedly 
nejen k zákazu publikovat, ale i k několikaměsíčnímu 
trestu vězení.

V průběhu let 60. Kolář tvořil Kolář více na poli 
výtvarném. Nosným médiem se mu stala technika 
koláže, do níž zapojil i svou hravost a experimentální 
přístup z předchozí literární etapy. Na poli výtvar-
ném autor zanechal desítky rozmanitých technik – 
od roláže, proláže po muchláž či antikoláž.

Po podepsání Charty 77 byl nucen emigrovat. 
Nicméně roku 1999 se do Čech opět vrátil.

Kolářovo hravé a rozmanité dílo, stojící na pomezí 
obrazu a poezie, se těší velké oblibě, jak v domácím 
českém, tak i zahraničním prostředí.

Mistr poezie, hravosti 
a experimentu
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VESELÝ ALEŠ (1935–2015)
BEZ NÁZVU
1979/1980
asambláž, dřevo, písky, litina, šrouby
79 × 67 cm
sign. na rubu Aleš Veselý 1979/80

80 000 Kč

Jméno Aleše Veselého se dostává do povědomí 
české výtvarné scény začátkem 60. let, kdy se 
spolu s představiteli strukturální abstrakce hlásí 
k existenciálnímu projevu, tedy k jasné opozici vůči 
tehdejšímu diktátu socialistického realismu. Tuto 
generaci zajímaly možnosti práce s malířskou hmo-
tou, prostřednictvím které vyjadřovali své niterné 
pocity a filozofické názory. Jejich zásadními vystou-
peními byly dvě neoficiální výstavy Konfrontace I. 
a Konfrontace II., z nichž II. proběhla právě v ateliéru 
Aleše Veselého.

Práce Veselého ať již výtvarné nebo sochařské, 
jsou mimořádné svým duchovním nábojem. Z jeho 
děl vyzařuje mnohdy brutální, ponurá energie, jindy 
převažuje nadpozemský a mystický klid. Aleš Veselý 
patří k těm tvůrcům, kteří hledali způsob vyjádření 
prostřednictvím neustálého dialogu se svým boha-
tým vnitřním světem. Tento permanentní rozhovor 
je pro výslednou podobu díla naprosto určující.

Asambláže a objekty Veselého se tak stávají 
pomyslnými vstupními branami do jiných prostorů 
a dimenzí, ale současně i do duše a vědomí autora. 
Zhmotňují jeho myšlenky, vize, skutečné prožitky 
a touhy. Nesou v sobě stopy silných osobních vazeb 
a pout. Jsou mementem osudu jednotlivce i předob-
razem směřování lidského rodu.

Výrazný představitel 
strukturální abstrakce 
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SEKAL ZBYNĚK (1923–1998)
BEZ NÁZVU
kovový reliéf, deska
33 × 33,5 cm
sign. na rubu Sekal

na rubu štítek Studio Toni de Rossi, Verona

90 000 Kč

Provenience
Studio Toni de Rossi, Verona

Zbyněk Sekal patřil k osobnostem, které svoji 
profesi velmi těsně provázaly s vlastním životem. 
Nastřádané životní zkušenosti, ke kterým se řadí 
i těžké zážitky z koncentračních táborů i odchodu 
do exilu v roce 1969, je možné dohledat v jeho sevře-
né, velmi koncentrované tvorbě.

Zde uvedená práce je autentickým a velmi silným 
příkladem Sekalovy tvorby. Byť neznáme její přes-
nou dataci, lze předpokládat že nevznikla před polo-
vinou 60. let. Neboť teprve od roku 1962 průběžně 
vznikají autorovy obrazy seskládané z nalezených 
dřevěných a kovových segmentů. Menší rozměry 
plastik i skládaných reliéfů odpovídají velikos-
ti Sekalova ateliéru i snaze tvořit ve formátech, 
se kterými lze žít v prostoru domova.

Předměty, které Sekal vyhledával – dřívka, hřeby, 
železné pláty, dráty, popruhy látky, prázdné sifonové 
bombičky... – byly poznamenány dřívějším způsobem 
použití. Sekal jim jejich škrábance, šrámy a poranění 
ponechával. Korespondovaly s jeho životní zkuše-
ností. Poznamenaný materiál se přesně snoubil 
s úmysly autora, dokumentoval vnitřní svět samo-
táře, jehož základním postojem jsou zaťaté zuby. 
Sekal se „svým" materiálem soucítil. Naslouchal jeho 
zákonitostem pečlivě a zodpovědně osazoval jed-
notlivé části nástěnných reliéfů. Objevoval v kusech 
kovů a provrtaných destičkách jejich přirozenou 
krásu a pokoušel se ji ve svých skládaných obrazech 
zachytit.

Zde uvedená práce působí velmi jemně a čistě. 
Spolu se všemi stopami zásahů, vrypů a otisků, 
Sekal studenou a surovou matérii kovu pojal nanej-
výš citlivě a delikátně.

Jak uvedla I. Raimanová: „Těžko říci, zdali Sekal skrze 
své extrémní zážitky ‚sestoupil ke kořenům opravdo-
vého bytí,‘ jak hlásá filozofie existence. Jedno se však 
říci dá: Sekal, umělec – filozof, vnesl do českého pová-
lečného umění velmi působivý rozměr v oblasti filozo-
fie člověka. Paralela s poválečným existencialismem 
je v Sekalově díle ovšem volná: neupíná se k pojetí 
existencionalismu ve smyslu Sartrově. I přes všechny 
otázky po smyslu bytí člověka a přes všechny absurd-
ní vrženosti do chuchvalce nezmožitelných situací, 
člověk v Sekalově díle jako by byl vyrovnán se všemi 
podobami tohoto svého bytí. A tak Sekalovy labyrinty 
a schránky se stávají trvalou součástí našeho života: 
jsou v něm přirozeně přítomné. Čili je to právě to ono, 
co člověka činí člověkem.“ 

Umělec, filozof, objevitel 
přirozené krásy
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JANOŠEK ČESTMÍR (1935)
CENTRÁLNÍ PRINCIP XI.
1965/1966
kombinovaná technika, 
vrypy, karton
87,5 × 62 cm
sign. PD Janošek

na rubu popis díla

60 000 Kč

50
SEKAL ZBYNĚK (1923–1998)
TRUP
1964
bronzová plastika
59 cm
sign. nezjištěna

120 000 Kč

Provenience
Studio Toni de Rossi, Verona

Vystaveno
Studio Toni de Rossi, Verona
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52
OVČÁČEK EDUARD (1933)
MONSTRA
1979
olej, plátno
115 × 89 cm
sign. UD E. Ovčáček 79, na rubu Eduard 
Ovčáček 1979

na rubu popis díla autorem

70 000 Kč

Jestliže pro mnohé výtvarníky bylo písmo záležitostí 
prchavou či náhodnou, v tvorbě Eduarda Ovčáčka, 
neúnavného experimentátora a zároveň jednoho 
z hlavních představitelů českého informelu, patřil 
lettrismus mezi nejsilnější proudy vlastního výtvar-
ného programu, a to již v raném období jeho profesní 
dráhy.

Zde uvedené velkoformátové plátno „Monstra “ (1979) 
je autorovou exkluzivní, sběratelsky výjimečně cen-
nou prací z umělcova vrcholného období. 

V Ovčáčkových malbách se písmo začíná objevovat 
výrazněji od roku 1961, kdy malíř do zvrásněné pasty 
obrazu vrývá jednotlivé grafémy. O něco později pro-
nikají písmové znaky i do oblasti strukturální grafiky 
a leptu, v nichž se od prvotních – zdánlivě náhodných 
shluků – proměňují místy v celé slabiky a slova s při-
znaným lexikálním významem, jenž tak odkrývá další 
významovou rovinu vznikajícího díla.

V své počáteční tvorbě navazoval Eduard Ovčáček 
vědomě na český kubismus. V období Konfrontací 
se přiklonil k informelním strukturám, v nichž 
se jako umělec zapsal mezi její nejoriginálnější a nej-
vynalézavější tvůrce.

Eduard Ovčáček patří i k českým novátorům v oblas-
ti technik a koncepcí. Je autorem techniky zvané 
propalovaná koláž, kdy vypaloval pomocí rozžha-
vených mosazných matric obrysy slov, písmen 
či pojmů. Významné místo v jeho tvorbě zaujímá 
po strukturální grafice i technika sítotisku z 60. let, 
kterou dále prohlubuje a zvýrazňuje o konstruktivis-
tický a geometrický charakter.

Jedná se o stěžejního českého umělce současné 
doby, zasahujícího svou tvorbou hned do několika 
oborů umění.

Neúnavný experimentátor, 
novátor technik a koncepcí
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KOTÍK JAN (1916–2002)
HRA 135789
1965
olej, vrypy, plátno
114 × 184 cm
sign. UD J. Kotík 65

490 000 Kč

Zde uvedená práce „Hra 135789 “ z roku 1965 je origi-
nálním, autentickým a sběratelsky hodnotným dílem 
Jana Kotíka, význačného malíře, grafika, designe-
ra, teoretika a pedagoga, který se na vývoji české 
výtvarné kultury významně podílel již od konce 
30. let.

Množství uměleckých směrů a výtvarných poloh, 
kterými Jan během své umělecké dráhy prošel je 
mimořádně mnoho. Umělec de facto patří k charak-
teristickým osobnostem českého kulturního pro-
středí především svou nezařaditelností.

Na jedné straně byl vždy mezi těmi, kdo rozpoznávali 
či definovali, co nebo stávalo či mělo stát aktuálním, 
přičemž na druhé straně zůstával nezařaditelný 
především proto, že vše nové se mu nakonec stáva-
lo prostředkem k cestě za horizont dalších nových 
možností. Svým dílem spěl k čemusi jinému, než co 
určovaly charakteristické programy a směry české-
ho, stejně jako i evropského moderního umění.

Svou obtížnou zařaditelností zůstává tvorba Jana 
Kotíka jedním z důležitých témat českého umění 
moderní doby. Nicméně pojítkem všech jeho proměn 
je, že Kotík vždy svou tvorbou aktuálně reagoval 
na živé umělecké tendence, se současnou snahou 
o osobitý výtvarný rukopis.

Důležité je zmínit, že nepochybný vliv na vývoj 
Janovy tvorby měl i jeho otec, slavný český výtvar-
ník Pravoslav Kotík.

Jan absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze 
a v uměleckých počátcích se věnoval tématu války, 
do které se sám aktivně zapojil v protifašistickém 
odboji. Po válce patřil k umělecké Skupině 42 a to 
až do jejího rozpadu v roce 1948.

Během poloviny 50. let se pak definitivně rozešel 
s post kubistickou estetikou a odklonil se od klasic-
kého chápání obrazové kompozice a plochy obrazu. 
Postupně odpoutal obraz od stěny a s malbou vyšel 
do prostoru. 

Tématem v jeho dílech z 60. let je písmo v podobě 
kaligrafických znaků. V této době již začal experi-
mentovat i s nekonvenčním obrazovým formátem. 
„Obraz jako obraz už mne neuspokojoval “ o svých 
dílech hovořil jako o „věcech“, nazýval je „malba-
mi“, „konfiguracemi“ později „tabulemi“. Posléze 
se odklonil i od pravoúhlé plochy obrazu, sám postup 
komentoval slovy: „zrušil jsem obraz, abych zachoval 
malbu.“ Zde představená práce je toho vynikajícím 
příkladem.

Jan byl celoživotně zaujat tématem podstaty umě-
leckého díla a jeho rolí ve společnosti. Jak sám 
uvedl: „…nejde o vizualizaci nějakého názoru na svět. 
Jde spíše naopak o pokus poznat tento svět prostřed-
ky, které mám k dispozici.“

Umělec nepřijímal kladně, jestliže byly jeho malby 
označovány za abstraktní. Jak sám v dopise 
Chalupeckému napsal: „Tvary (atd.) se vždy nějak 
‚figurují ‘ a obraz-objekt je vždy určitou skutečností 
ve vztahu k ostatnímu, co má počátek ve smyslovém 
vnímání.“

„Umění neznamená  
nic jiného,  
než co znamená žít“
 J.K. 1964
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54
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
ROZVĚŠENÁ VAŠE STŘEVA
1968
olej, plátno
150,5 × 130 cm
sign. na rubu Načeradský 1968

na rubu název díla autorem

110 000 Kč

Velkoformátové plátno s naturalistickým názvem 
„Rozvěšená vaše střeva “ je autentickým dílem Jiřího 
Načeradského. Významného českého kreslíře, malí-
ře, grafika a pedagoga, který se svým dílem podob-
ně jako Michael Rittstein zapsal jako přední předsta-
vitel české expresivní malby.

Uvedené dílo pochází z raného umělcova období. 
Vzniklo pět let po autorovu odchodu z Akademie, 
v době kdy se začíná suverénně dostávat do povědo-
mí široké umělecké veřejnosti – výstavami v pražské 
Galerii mladých, v rámci výtvarného spolku Mánes 
(1967) a v Galerii Václava Špály (1968).

Již od počátku malířovy tvorby bylo patrné silné zau-
jetí lidskou postavou. Figura se stala jeho ústředním 
tématem a základním rysem většiny Načeradského 
obrazů. Jako umělec se tak zařadil mezi nejzásad-
nější představitele Nové figurace 60. let, která svým 
pojetím navazovala na klasickou figurální malbu 
a jistým způsobem transformovala toto pojetí 
do podoby často nazývané jako magický realismus. 
Načeradského figurální kompozice však prošly 
během 60., 70. a 80. let výrazně osobitým vývojem. 
Svou tvorbou velice otevřeně reagoval na okolní 
vlivy, a proto je jeho práce významně poznamenaná 
nejen Novou figurací, ale také pop-artem nebo díly 
Pabla Picassa.

Od 70. let se pro Načeradského tvorbu staly ikonické 
obrazy silně erotického nádechu. Nejprve ženského, 
od 80. let poté mužského aktu.

Jedná se o autora, jehož dílo sklidilo velký 
ohlas nejen u nás, ale i v zahraničí. Práce Jiřího 
Načeradského jsou vystaveny v těch nejzásadněj-
ších českých galeriích, díky umělcovu pobytu ve 
Francii (1968–1969), jsou k vidění i v galerii Centre 
Georges Pompidou.

Významný představitel 
Nové figurace a pop-artu
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PIESEN ROBERT (1921–1977)
GEHINNOM
1965
kombinovaná technika, plátno na desce
61 × 72,5 cm
sign. nezjištěna
na rubu štítek s popisem díla

380 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Gehinnom “ je autentickým, 
skvostně informelním a typicky meditativním dílem 
Roberta Piesena, autora patřícího k absolutní 
špičce umělců, kteří na scénu nastupovali v době 
„temna“ padesátých let dvacátého století. Osou jeho 
tvorby se stalo pronikání k duchovním kořenům 
lidské existence. Dvě hlavní linie jeho raného díla, 
krajinná a figurální, se následně prolnuly v pracích 
informelních. Piesen byl jedním ze spoluzakladatelů 
výtvarné skupiny Máj 57, jež se stala spolu s výsta-
vami Konfrontace I a II (1960), sdružujícími několik 
mladších výtvarníků, symbolem boje za svobodnou 
a necenzurovanou tvorbu.

Robert Piesen se narodil roku 1921 v Jindřichově 
Hradci. Jeho dětství bylo těžké, vyrůstal bez matky. 
Otec pocházel ze židovské rodiny, která přišla 
do Čech údajně ze Španělska v devatenáctém sto-
letí. V letech 1936–1940 studoval Robert Piesen na 
Škole uměleckých řemesel v Brně u prof. Františka 
Václava Süssera. Během nacistické okupace se sna-
žil uniknout deportaci do koncentračního tábora. 
Podařilo se mu získat falešné dokumenty a v roce 
1942 se dostává jako totálně nasazený do Berlína, 
kde pracoval v nakladatelství Deutscher Verlag. 
Musel se ale také podílet na odklízení trosek po nále-
tech. Tyto zážitky ho hluboce poznamenaly, nikdy 
však o svých válečných traumatech nemluvil.

V padesátých letech dospěl ke svému osobitému 
výrazu, maloval krajiny, do nichž projektoval své 
biblické představy, v menší míře figurální kompozi-
ce, ovlivněné picassovým (neo)klasicismem. Svou 
první samostatnou výstavu měl v roce 1957 v Galerii 
mladých v Praze. Tehdy se také zúčastnil kolektivní 
výstavy skupiny Máj 57 v Obecním domě. Postupná 
redukce detailu ho vedla k vytváření znakových 
krajin – znaky mají zvláštní plošnou stylizaci a blíží 
se formálně k aktuálnímu „stylu Brusel“, který se 
prosadil na světové výstavě (Expo 58 Brusel).

K abstraktní tvorbě Piesen dospívá v letech 
1959–1960. V roce 1961 vznikají první díla s názvem 
Prostor inexistence a Gehinnom. Obrazy typické 
zvláštní strukturální technikou nanášení barev 
a hmot, inspirované židovskou tradicí, ohlašují počá-
tek dlouholeté tvorby, která se stala pro Piesenovu 
tvorbu nejcharakterističtější.

V roce 1964 se účastní legendární Výstavy D v Nové 
síni v Praze, společně M. Medkem, J. Koblasou, 
K. Neprašem, A. Veselým a dalšími. Jeho samo-
statná výstava, připravovaná v témže roce 
Středočeskou galerií na zámku v Nelahozevsi, 
již nebyla povolena. V lednu roku 1965 odjíždí 
do Curychu, aby se tam zúčastnil mezinárodní výsta-
vy v Galerii Bürdecke. Spolu se svou družkou, malíř-
kou Pavlou Mautnerovou využívá možnosti vycesto-
vat do zahraničí a do Československa se již nevrátí. 
Žijí nejprve ve Vídni a posléze v Izraeli v uměleckém 
kibucu Ein Hod, nedaleko Haify. Robert Piesen 
umírá roku 1977 náhle na srdeční infarkt, několik 
dní před zahájením své výstavy v Armon Gallery 
v Jeruzalémě.

Posuzovaný obraz „Gehinnom“ je jednou z kvalitních 
ukázek Piesenova přístupu k abstrakci. Autor se na 
přelomu padesátých a šedesátých let ve své tvor-
bě zbavil jakýchkoli narážek na empirickou realitu 
a pojímal obrazovou plochu jako rovnoměrně vyvá-
žené celistvé pole. Na plátně začal vrstvit barvy, 
vytvářející plastický reliéf. Posuzované dílo je tak 
vytvořeno sofistikovanou technikou kombinující 
laky, email a olej. Postupným vrstvením a prostu-
pováním těchto materiálů a zasycháním a svrašťo-
váním jednotlivých barevných vrstev vznikla nena-
podobitelná, nesmírně bohatá povrchová textura. 
Lze dokonce hovořit o materializaci malby.

Piesen svá díla vnímal existenciálně, zrcadlil v nich 
jak svůj vlastní osud, tak úděl židovského národa. 
Posuzované dílo nese znaky autorových nejslav-
nějších cyklů „Gehinnom“ a „Prostory inexistence“, 
jejichž duchovní obsah značí cestu z míst bolesti 
do míst nekonečného prostoru, kde pozemské stavy 
jako trauma a utrpení již nemají místo.

Určit s jistotou, ke kterému z cyklů posuzované dílo 
patří, je prakticky nemožné. U Roberta Piesena je 
nutné vzít v úvahu, že i dva zdánlivě velmi podobné 
obrazy mohou být výpovědí o zcela odlišných tvůr-
čích představách. Skutečnost, že posuzované dílo 
nenese název, není nikterak překvapivá, je spíše 
symptomem: autor v padesátých a šedesátých 
letech názvy obrazů mnohdy neuváděl z ideologic-
kých důvodů. 
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56
BOŠTÍK VÁCLAV (1913–2005)
VLNĚNÍ
1980
olej, plátno
70 × 81 cm
sign. na rubu na blindrámu Boštík

na rubu na blindrámu název díla autorem

3 200 000 Kč

vystaveno
Václav Boštík 1913...2005, GHMP, Praha, 2010–2011

Reprodukováno
monografie Václav Boštík, Galerie Zdeněk Sklenář, 
Praha, 2011, str. 353 
v katalogu k výstavě Václava Boštíka, Staroměstská 
radnice, GHMP, Praha, 1989
v exilovém časopisu Revue K, vydával Jiří Kolář, 
Paříž, Francie, 80. léta

Nabízené dílo Václava Boštíka pochází z autorova 
vrcholného tvůrčího období. Obraz byl vystaven 
na Boštíkově retrospektivní výstavě v GHMP a je 
reprodukován ve vynikající monografii Karla Srpa.

Na konci sedmdesátých let Boštík dospěl k novému 
přístupu k závěsnému obrazu.

Vedle třech důležitých obrazů z roku 1980, rozvá-
dějících na motivu obdélníka vepsaného do koso-
čtverce až účinek prostorové enfilády, namaloval 
Boštík několik menších obrazů, jimž zřejmě přikládal 
značnou závažnost. Otiskl je v pařížské Revue K, 
vydávané Jiřím Kolářem. Čtyři verze Vznikání I–IV 
(1980), První dělení (1980), Vlna (1980) a Vlnění (1980) 
považoval za počátek své nové cesty. 

K vertikále a horizontále ve středu monochromního 
kruhu na plátně o velikosti 50 × 50 cm, patřícího 
u Boštíka k jedněm nejčastějších formátů, se na 
čtyřech Vznikáních sbíhají vlnící se linie, znázorňující 
až jakýsi záznam průběhu měření na technických 
přístrojích v laboratořích Viléma Laufbergera.

„Jde mi o objasnění 
a pochopení základních 
výtvarných prvků, jejich 
funkcí a vzájemných vztahů 
v pokud možno nejširší 
obecnosti. Aby to bylo 
možné, snažím se malbu 
zbavit všeho nedůležitého 
a zjednodušit ji právě 
na tyto vztahy. Nechci 
udivovat – ale poznat.“
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Uvedené dílo s názvem „Leštění “ (1979) je auten-
tickou, sběratelsky velmi cennou prací Michaela 
Rittsteina – ikony české expresivní malby. 
Rittstein přichází na výtvarnou scénu v polovině 
70. let s vyhraněným programem figurální malby. 
Na svých obrazech z období totality zachycujících 
zdánlivě banální a anekdotické příběhy, vytváří autor 
dějově zhuštěné, dramatické a bizarní alegorie živo-
ta. Jako reakci na poválečnou tvorbu socialistické-
ho realismu a tvorbu avantgardní, která preferovala 
bezdějovost – tvořil Rittstein obrazy plné třeskutého 
děje, což bylo nanejvýš provokující. Kurátor Petr 
Mach uvedl: „ (…) byl mladý a dekadentní, tak maloval 
brutálně (…) “. Svou tvorbou tak Rittstein dokázal 
sarkastickým, expresivním způsobem zachytit kaž-
dodenní životní rituály člověka uprostřed totality. 
„V jistém smyslu je Rittsteinovo umění projevem agre-

sivní vzpoury proti diktátu nitra (…). Neobejde se to 
bez okázalosti, bez nestoudné drzosti, bez jistého 
urážlivého cynismu. Vyžadují to však polemické cíle 
Rittsteinova umění.“ (Petr Pivoda, 2006)

Dílo „Leštění “ je mimořádnou prací z umělcova rané-
ho období. Vzniklo nedlouho po Rittsteinovu absol-
vování na Akademii výtvarných umění v Praze. Tato 
práce má stejně jako další z období poloviny 70. let 
komorní rozměr, což souvisí s místem jejího vzniku – 
Rittstein v té době disponoval ateliérem o pouhých 
15 metrech čtverečních a nemohl se „pořádně roz-
máchnout“. 

Dílo „Leštění “ nápadně připomíná jednu 
z Rittsteinových stěžejních prací obdobného for-
mátu „Nechci v kleci “ (1976), která zachycuje muž-
skou postavu zhroucenou na všechny čtyři, tápající 
v malé místnosti ozářené červenou žárovkou. Obraz 
je navíc potažený totožným králíkářským pletivem, 
jako dílo „Leštění “. I když se Rittstein považuje 
za nepolitického umělce, práci „Nechci v kleci “ z roku 
1976 si dobová cenzura nemohli vysvětlit jinak. 
Obzvlášť když Rittstein obraz vystavil na neoficiální 
přehlídce Konfrontace v roce 1978, nedlouho po pro-
cesu se skupinou The Plastic People of the Universe 
a po Chartě 77.

Práce „Leštění “ (1979) byť svým námětem ani názvem 
nevyznívá tak útočně, drátěné pletivo, které jej pře-
krývá stvrzuje podstatu tohoto díla.

57
RITTSTEIN MICHAEL (1949)
LEŠTĚNÍ
1979
kombinovaná technika, sololit
41 × 41,5 cm
sign. na rubu M. Rittstein 79, M. Rittstein 1979

na rubu popis díla autorem

120 000 Kč
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Michal Rittstein je osobností, která svůj výtvarný 
rukopis – ať už z hlediska formy nebo námětu – 
v průběhu let různě přehodnocovala a měnila. Sám 
se bojí, aby si pozorovatel nad jeho díly neřekl „typic-
ký Rittstein“.

V 90. letech se umělec odklání od živelné a divoké, 
ryze figurální malby a věnuje se promyšlené výstav-
bě obrazu. Tato změna v samotném tvarovém řešení 
byla do velké míry zapříčiněna změnou společen-
skopolitické situace v Československu. Provokující 
obsah děl se po revoluci zdál Rittsteinovi už zbyteč-
ný. Ovšem nové problémy neřešil útěkem od obra-
zu k jinému médiu, jako byl rozvíjející se videoart 
a instalace, ale novým pojetím obrazové plochy 
a také změnou obsahu.
 
Tato Rittsteinova proměna tématu, od expresivní 
figurace ke zklidněné krajině, je tak odrazem spo-
lečenské změny. Zde představené velkoformátové 
plátno z konce 90. let „Asie - Číňan“ je toho krásnou 
ukázkou.

58
RITTSTEIN MICHAEL (1949)
ASIE – ČÍŇAN
1999
kombinovaná technika, plátno
150 × 175 cm
sign. PD M. Rittstein 99, na rubu M. Rittstein 
1999

na rubu název díla autorem

180 000 Kč
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59
SLAVÍK OTAKAR (1931–2010)
STUDIE C
1993–1995
kombinovaná technika, akryl, tuš, karton 
na desce
140 × 100 cm
neznačeno

na rubu štítek s popisem a štítek výstavy: Nový 
zlínský salon, 1996, s popisem díla

120 000 Kč

Vystaveno
Nový zlínský salon 1996, kat. č. 228

Uvedené velkoformátové plátno „Studie C “ je auten-
tickým, sběratelsky cenným dílem Otakara Slavíka, 
svébytného představitele české generace umělců 
60. let. 

Narodil se v prosinci 1931 v Pardubicích. Vystudoval 
kamenosochařskou školu v Hořicích a Vysokou 
školu pedagogickou v Praze, obor výtvarná výchova 
u prof. Martina Salcmana, kterému tehdy dělal asis-
tenta Zdeněk Sýkora.

Do umění Slavík vstoupil v očích kritiků jako outsi-
der, solitér. Jeho nezařaditelnost k určitému umě-
leckému programu byla v jistém směru odsuzována, 
avšak na druhou stranu představovala originální 
projev.

Otakar Slavík věnoval pozornost tradičnímu pojetí 
moderního umění, převážně figurativní malbě zalo-
žené na intenzivním míchání barev. Zpočátku se 
v jeho díle slně projevuje vliv prvotních sochařských 
a modelářských zkušeností.

Umění se pro něj velmi rychle stalo posvátné 
a nechtěl být jako umělec jakkoli závislý na režimu, 
proto se po promoci (1955) nechal zaměstnat jako 
kulisák v Národním divadle. V různých dělnických 
profesích následně pracoval více jak 25 let.

Koncem 60. let se stal členem skupiny Křížovnické 
školy čistého humoru bez vtipu.

Postupem času si Slavík vypracoval velice osobitý 
způsob projevu a jeho tvorba začala být očima sou-
časného umění vnímána, jako nová figurace v rámci 
české výtvarné scény. První výstava takto chápa-
ného umění proběhla v roce 1969 v pražské galerii 
Mánes, na které mimo jiné vystoupili přední umělci 
tehdejšího výtvarného dění, kromě Slavíka to byli: 
Adriena Šimotová, Jitka Válová, Květa Válová, Jiří 
Kolář ad.

Po podpisu Charty 77 čelil Slavík velkému tlaku 
ze strany úřadů. V roce 1978 jej zastihl rozsáhlý 
infarkt myokardu a v následujícím roce byl vyloučen 
z Fondu výtvarných umění. To znamenalo nejen obtí-
že při získávání pláten a barev, ale především ztrátu 
statutu umělce a riziko, že bude stíhán za příživnic-
tví. Návratu k manuální práci nebyl ze zdravotních 
důvodů také schopen, a proto v roce 1980 s manžel-
kou využil možnosti azylu ve Vídně, kde i roku 2010 
zemřel.

Výrazný představitel 
Křížovnické školy čistého 
humoru bez vtipu
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60
MRÁZKOVÁ DAISY (1923–2016)
ZELENÁ-ČERVENÁ
1985
olej, plátno
62 × 140 cm
sign. PD monogram DM 85

na rubu štítek s popisem díla

90 000 Kč

Zde uvedené velkoformátové plátno je autentickou, 
originální a na aukčním trhu nevídanou prací Daisy 
Mrázkové. Pozoruhodné postavy výtvarného světa 
druhé poloviny 20. století. 

Dcera anglické emigrantky, pojmenovaná podle 
sedmikrásek se na českou i světovou uměleckou 
scénu zapsala především jako ilustrátorka a spi-
sovatelka dětských knih, které se staly nesmír-
ně populárními nejen v evropském prostředí, 
ale například i v Japonsku. (Zajímavostí je, že Daisy 
jako jedna z prvních kreslířek u nás používala 
japonské štětce, které jí věnovala jako dárek japon-
ská překladatelka jejich dětských knih.)

Již od dětství prohlašovala, že bude malířkou. 
Všechny běžné činnosti (nakupování, hraní, pro-
cházky apod.) si zapisovala malováním a kresbou 
do papírových bloků, což z dnešního pohledu může 
osvětlit její vášeň pro naraci a ilustraci.

Pozoruhodné také je, že od malička měla Daisy 
synestézii, ve formě barevného vnímání písmen. 
Velice jí udivovalo, jak je v tomto typu vnímání osa-
mocena. 

Na pražské umělecko průmyslové škole se sezná-
mila se svým spolužákem a budoucím manželem 
Jiřím Mrázkem. V protektorátu roku 1944 byla škola 
uzavřena. Po skončení války se pár mohl na UMPRU 
opět vrátit, nicméně ve studiu pokračoval pouze 
Jiří (v ateliéru prof. Václava Kaplického), Daisy 
se kvůli rodičovským povinnostem a péči o tři děti 
již nevrátila. 

Do obecného povědomí vstoupila ve druhé polo-
vině 50. let – a to především portrétní tvorbou 
svých přátel a rodiny. Portrétovala především 
ženy – Jiřinu Haukovou – partnerku Jindřicha 
Chalupeckého, Adrienu Šimotovou – spolužačku 
manžela (Jiřího Mrázka), ad. Její portréty vždy 
nesly smysl pro lehkou nadsázku a velký cit v pojetí 
barevné hmoty. Následně autorka cítila potřebu 
být s plátnem sama, bez modelu. Začala malovat 
pomyslné fantaskní krajiny, na kterých zpočátku 
ještě přetrvávaly motivy lidských hlav. Tvorba 
Mrázkové z 60. let je tak typická přechodnou fází 
mezi figurou a krajinou, dochází k symbióze člově-
ka a přírody. Až nakonec zůstaly jen imaginární kra-
jiny, téma lidské tváře se z nich plně vytratilo. 

Velmi důležitá je pro celou tvorbu Daisy barevnost. 
Umělkyně objevuje tajemství „sousedství barev“, 
které se vzájemně násobíc a rozsvěcují nové čini-
tele.

Většinou Daisy pracovala v médiu oleje, později 
však začala na základě silné alergie na terpentýn 
pracovat s temperami a vodou ředitelnými barva-
mi. Typickými se pro ni staly i kresby pastelkami 
a malba akvarelem. Díky práci s vodou ředitelnými 
barvami vznikaly mlhavé, nepříliš kontrastní obra-
zy, jen náhodně se podobající krajině. Spíše by se 
daly charakterizovat, jako krajiny duše. Vypovídaly 
o autorčině vlastní realitě, která je pro ni důležitěj-
ší než realita viděná. Konečná podoba díla nebyla 
nikdy jistá. Proces vzniku svých prací přirovnává 
k vlnícímu se moři, u kterého ona sama neví, kam ji 
zanese. Svou tvorbu také charakterizovala jako 
„ lovení šťastných náhod “.

Představené plátno s názvem „Zelená – Červená “ 
je krásným a sběratelsky mimořádně cenným 
dílem Daisy Mrázkové. Osobité a svébytné autorky 
moderního umění 

„Abstrakce se do mých 
obrazů vloudila kolem 
roku 1966. (…) Odměňovala 
se štědře, protože 
vyjadřuje i věci, co vidět 
nejsou.“
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61
KUBÍČEK JAN (1927–2013)
BEZ NÁZVU
1972
kresba tuší
60 × 58 cm (výřez)
sign. PD Jan Kubíček 1972

65 000 Kč

62
KUBÍČEK JAN (1927–2013)
FORMA – AKCE
1985
kresba tuší
76 × 59 cm (výřez)
sign. UD Jan Kubíček 1985

UD název díla autorem

75 000 Kč



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 133



134 | 1. ART CONSULTING

„Stanislav Kolíbal 
je tvůrce, jenž vnímá 
umění jako výsostnou 
formu komunikace, 
jako vrcholný syntetický 
projev obsahových, 
formálních, estetických, 
etických i senzitivních 
maxim, ke kterým je nutné 
se v daném okamžiku 
vztahovat a usilovat o ně.“
 (Martin Dostál, 2012)

Monumentální cyklus „Berlínských kreseb“ vytvořil 
Stanislav Kolíbal za svého pobytu v Berlíně v roce 
1988. Cyklus obsahuje přes sto kreseb, které jsou 
číslovány římskými číslicemi. Sám autor o této 
sérii uvedl: „ (…) každou kresbu jsem začínal na 
pohled mechanickým rozdělením papíru na poloviny. 
Vzdálenosti pak určovaly poloměry kružnic nebo stra-
ny čtverců. Postupem kreslení bylo dosaženo určité 
konstelace, jejíž výsledek jsem spatřoval v nalezení 
netušených shod a rovnováhy. Některé z kreseb 
se staly podnětem k mým prostorovým Stavbám.” 
(Stanislav Kolíbal. Retrospektiva, katalog výstavy, 
Národní galerie v Praze 1997, s. 166).

Cyklus „Berlínských kreseb“ do nějž patří i zde uve-
dená „č. XXIX.“, je výrazným příkladem konceptu-
álně-prostorového uvažování Stanislava Kolíbala, 
které se zhodnotilo i do umělcovy následující tvorby 
– především do jeho cyklu „Staveb“, kdy se některé 
z „Berlínských kreseb“ staly samotným půdorysným 
základem pro dřevěné či železné „Stavby “, které jsou 
tak mnohdy vnímány jako „kresby v prostoru“. 

Kolíbalovo dílo je, a i v minulosti bylo, reflektováno 
významnými osobnostmi uměleckého světa. Kromě 
českých umělců a teoretiků, navštívili umělcův 
pražský ateliér například Thomas Messer, známý 
americký teoretik slovenského původu; dále slavný 
americký malíř Frank Stella; italský galerista Arturo 
Schwarz; francouzský teoretik Pierre Restany, ital-
ský malíř Achille Perilli, ředitel Muzea Sztuki v Lodži 
Ryszard Stanislawski a další.

63
KOLÍBAL STANISLAV (1926)
BERLÍNSKÁ KRESBA XXIX.
1988
kresba uhlem, tužkou, karton
86 × 61 cm
sign. UD Kolíbal 1988

na rubu štítek s popisem díla

160 000 Kč

Vystaveno�
Galerie Walter Storm, Mnichov – Context of the 
European Concrete Art Movement of the 60s 
and 80s
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64
CHATRNÝ DALIBOR (1925–2012)
PROVAZOVÝ OBRAZ
1970
akryl, provaz, plátno
31,5 × 32 cm
sign. na rubu D. Chatrný 1970

30 000 Kč

Dílo Dalibora Chatrného, patří k výrazným a osobi-
tým příkladům poválečného, abstraktního umění. 
Pro svou tvorbu autor uplatňoval širokou škálu 
vyjádření – kromě klasických výtvarných prostřed-
ků se přiblížil i projevům akčního a konceptuální-
ho umění, fotografii a audiovizuálním realizacím. 
Dlouhodobě se ve svém díle zabýval rovněž séman-
tikou, významem slova a jeho možnou vizuální podo-
bou.

Již na začátku 60. let, Chatrný radikálně omezil 
„sebe“ jako autorský subjekt díla, což jej vedlo ještě 
k většímu ponoru, opravdovosti a zájmu o samotný 
tvůrčí proces.

V druhé polovině 60. let začal pracovat na soubo-
rech perforovaných grafik. K nim posléze autor 
volně přidává díla provazová. Na zde uvedeném 
díle se setkává obojí – perforace i provaz. Koncem 
60. let, hrál „provaz“ v Chatrného tvorbě mimořádně 
významnou roli. Vznikaly provazové obrazo-objek-
ty nebo celé provazové grafické cykly, například: 
„Šňůrové projekty “ z roku 1970. Mimo to, stejného 
roku v listopadu, představil Chatrný svou osmiho-
dinovou výstava, v Procházkově síni brněnského 
Domu umění. Dům umění byl tehdy oficiálně uzavřen 
z důvodů rekonstrukce. Výstavy se zúčastnili jen 
zvaní hosté, kteří byli i samotnými tvůrci „výstavy“. 
Jednalo se o „kresbu v prostoru“, kdy návštěvníci 
galerie, propojovali přichystané kovové a plexisklové 
válce, sítí provázků.

Celoživotní dílo Dalibora Chatrného a především 
samotný tvůrčí zápal a přístup autora je výjimečný. 
Jedná se o ukázkový příklad umělce, jenž zkoumal 
médiu, s nímž v danou chvíli pracoval, do těch nej-
podrobnějších aspektů. Ve vzpomínce na Dalibora 
Chatrného, roku 2017 Jiří Hynek Kocman, pronesl: 
„Mně osobně na Daliborově tvorbě fascinovala přede-
vším její lapidárnost a prostota. V diskusích se vyjad-
řoval obyčejnými slovy a nepózoval jako řada rádoby 
intelektuálů. Jeho primární tvůrčí metodou byl selský 
rozum“. 

Umělec – výzkumník 
šňůrových projektů

136 | 1. ART CONSULTING
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65
MALICH KAREL (1924–2019)
MOJE A HANINA MATKA
1993
kombinovaná technika, karton
77,5 × 56 cm
sign. na rubu K. Malich 1993

250 000 Kč

Vystaveno
Ludwig Museum Koblenz, Karel Malich – Kosmic, 
30. 3. 2014 – 15. 6. 2014

66
MALICH KAREL (1924–2019)
BEZ NÁZVU
1984
kombinovaná technika, pastel, karton
76,5 × 56,5 cm
sign. na rubu K. Malich 1984

250 000 Kč

Vystaveno
Ludwig Museum Koblenz, Karel Malich – Kosmic, 
30. 3. 2014 – 15. 6. 2014
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67
VALENTA JIŘÍ (1936–1991)
BEZ NÁZVU
1969
kombinovaná technika, deska
70 × 50 cm
sign. PD monogram JV

48 000 Kč

Provenience
zakoupeno od Jana Koblasy z pozůstalosti Jiřího 
Valenty

Vystaveno
Ztichlá klika, Jiří Valenta – Práce z let 1967–1977, 
r. 1982

68
DLOUHÝ BEDŘICH (1932)
NEDOSTUPNÁ
2005
kombinovaná technika, malba, asambláž, deska
80 × 55,5 cm
sign. na rubu Dlouhý 2005

na rubu název díla autorem

55 000 Kč
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69
SÁGLOVÁ ZORKA (1942–2003)
TANEC SE ZAJÍCEM II.
1994
kombinovaná technika, olej, plátno
70 × 115 cm
sign. na rubu Zorka Ságlová /1994

na rubu název díla autorkou 

290 000 Kč

Vystaveno
Zorka Ságlová, Gandy Gallery, 24. 5. – 28. 7. 2017

Reprodukováno
Lenka Bučilová: Zorka Ságlová – Úplný přehled díla, 
Kant 2009, str. 83, č. 93

Plátno s názvem „Tanec se zajícem II “ datované 
rokem 1994 je autentickým a originálním dílem oso-
bité výtvarnice 20. století, Zorky Ságlové. Malířky 
informálního založení s následnou konstruktivistic-
kou orientací, virtuosky geometrických vzorů a atla-
sové vazby a v neposlední řadě i land-artové akční 
umělkyně.

Mezi stěžejními umělkyněmi generace nastupují-
cích na výtvarnou scénu po druhé světové válce, 
které zásadně přispěly ke korekci a novému for-
mulování modernistické tradice umění, byly Eva 
Kmentová, Olga Karlíková, Běla Kolářová, sestry 
Válovy, Eva Švankmajerová, Adriena Šimotová a Eva 
Janošková. O generaci mladší Zorka Ságlová vyční-
vala svou radikalitou, se kterou vtrhla na pole umění. 
I když otázku ženské tvorby ve svém díle nereflekto-
vala, svým přínosem zasáhla do tradičního masku-
linního prostředí vizuálního umění. Její konceptuální 
tvorba je uchopena zcela svébytným způsobem 
s poetickými kořeny v přírodních cyklech, k níž měla 
jako dítě Vysočiny od počátku blízko. 

V první polovině 60. let, kdy studovala na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze v textilním ateli-
éru, se Ságlová orientovala na konstruktivní geome-
trickou malbu, seriální obrazy struktur z drobných 
geometrických elementů. Ve své rané volné tvorbě 

zpracovávala na obrazech a objektech strukturální 
princip atlasové vazby. Bodová struktura seriálních 
obrazů z poloviny 60. let, používala i později v letech 
80. se zaječími motivy, tato struktura přímo vychází 
ze způsobu kreslení textilní matrice.

V roce 1969 proběhla ve Špálově galerii autorčina 
klíčová výstava s názvem Seno-sláma, odsouzená 
médii i většinou výtvarné obce pro svou „zvrh-
lost“. Pro tuto akci a pro uměleckou aktivitu bratra 
Martina Jirouse nesměla po dlouhá léta Ságlová 
vystavovat.

V období let 1969–1972 sice realizovala několik akcí 
v mimogalerijních prostorech i v otevřené krajině, 
ovšem jinak jí bylo veřejné působení na dlouho zne-
možněno.

Toto období „výstavního vyhoštění“ přináší do tvorby 
Ságlové motiv, který ji až do konce její tvorby neo-
pustí – zajíce.

Autorka se tehdy zabývala parafrázemi a citacemi 
ikonografie středověkých tapisérií, právě na nich 
objevila motiv zajíce, který se stal jejím průvodcem 
a hlavním námětem. Zajíce umělkyně zkoumala coby 
nositele rozmanitých historických a kulturních kon-
textů, ale zároveň zpracovávala jeho podobu jako 
oblíbeného, domácího zvířete.

Zorka Ságlová se soustředila na konceptuální 
průzkum symboliky motivu v mýtech a legendách 
různých kultur. Nalezla ho v symbolech čínské myto-
logie (stavěné zejména na principech jing a jang), 
ve tvarových elementech jeho morfologie (uši), 
vycházející až z jeskynních archeologických kreseb. 
Co se týče obecné symboliky zajíce, často jejich 
zobrazení souvisí s fenoménem pronásledovaní, kte-
rému však díky svému důvtipu a rychlosti dokážou 
uniknout.

Zorka Ságlová si tohoto průvodce vybrala zejména, 
jak sama řekla: „ jako symbol neustálé obnovy života, 
spjatý se symbolikou lunární a symbolikou matky 
země, dále jako hrdina civilizátor a jako prostředník 
mezi člověkem a transcendentnem.“ 

Nejedná se o plochý a kýčovitý model roztomilosti, 
ale o promyšlený koncept, který cyklicky ve vlnách 
prostupuje její tvorbou.

Zajíc, jakožto emblematický motiv spolu se svým 
kulturním kontextem provází umělkyni od 80. let, 
kam se datují její rozsáhlé „zaječí“ období s tapisérií 
jako stěžejním vyjádřením. 
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70
ŠERÝCH JAROSLAV (1928–2014)
IMAGINÁRNÍ DĚJ
2011
olej, plátno
55 × 70 cm
sign. PD Jaroslav Šerých 2011, na rubu Jaroslav 
Šerých 2011

na rubu název díla autorem a štítek s popisem 
díla

95 000 Kč

71
NOVÁK VLADIMÍR (1947)
NEAPOLSKÁ KRAJINA II
2004
olej, akryl, plátno 
130 × 180 cm
sign. na rubu V. Novák 10/2004

na rubu název díla autorem

60 000 Kč

reprodukováno�
Josef Hlaváček – Vladimír Novák, monografie, nestr.
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72
MILKOV STEFAN (1955)
STARÝ HRDINA
1996
bronzová plastika, kamenný podstavec 1/1
v. 72,5 / 78,5 cm
sign. ze strany 96 / Milkov

r. 2019 restaurováno autorem, podle autora 
jediný existující odlitek

220 000 Kč

Provenience
sbírka spisovatelky Marty Davouze, Langourian, 
Francie

Vystaveno
Galerie Crears, Rožnov pod Radhoštěm 2. 10. – 16. 11. 
2019

Bronzová plastika s názvem „Starý hrdina “ je auten-
tickou, originální prací Stefana Milkova – klasika 
českého sochařství, vstupujícího na výtvarnou 
scénu v druhé polovině 80. let. Pražskou Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou dokončil roku 1982, 
za nedlouho na to se zapojil do aktivit nově se rodí-
cí generace postmoderních umělců – (výstavy 
Konfrontace, založení skupiny Tvrdohlaví (1987) 
spolu s Jaroslavem Rónou a Františkem Skálou, ad.

Právě v druhé polovině 80. let si Milkov buduje zcela 
osobitý rukopis. Sám umělec uvedl: „Zlom nastává 
v roce 1986. Stalo se to naráz a jednoduše. Jednou 
při návštěvě rodičů jsem našel své kresby z dětství, 
maminka je naštěstí pečlivě schovávala. Byl to pro 
mě fascinující objev. Kreslil jsem dost zvláštně jako 
dítě a najednou jsem si řekl: vždyť to je to, co hledám. 
Můžu se vrátit a z tohoto bodu vyjít. A tehdy jsem si 
začal budovat svoje tvarosloví, (…).“ 

Tehdy se zrodil specifický autorův rukopis děl, 
která se námětově „točí“ kolem bájných a mytických 
postav a výjevů. Objevují se i témata křesťanská. 
Známé náměty jsou ovšem přetvářeny vlastní 
Milkovovou představivostí. Náboženská a mytolo-
gická tématika nevychází z autorova náboženského 
přesvědčení, ale jsou jakýmisi volnými, neortodox-
ními vizemi. 

Milkov svou tvorbou vytvořil zvláštní jazyk, kde se 
prolíná ironie, humor a parodie, ovlivněné postmo-
derním cítěním s jakousi důstojností a úctou k staro-
bylým symbolům.

Kromě figurálních plastik vytváří Milkov také 
abstraktní sochy. Někdy se promísí tato jednodu-
chá abstraktní forma i do figurálních děl. Sochy 
jsou často zjednodušeny, stylizovány do základních 
tvarů, někdy oscilujících mezi organickým a geo-
metrickým tvaroslovím. Takovým příkladem je i zde 
uvedená plastika „Starý hrdina “ z roku 1996.

Milkovův přístup k tvorbě je postmoderní, ale je 
v něm skryt obdiv i ke klasickému modernímu 
sochařství první poloviny 20. století.

Jméno Milkov je spjato i s mnoha úspěšnými monu-
mentálními realizacemi do veřejného prostoru.

Plastika „Starý hrdina “ je cennou prací z autorovy 
vyzrálé tvorby. Jedná se o unikátní, sběratelsky 
exkluzivní dílo.

Exkluzivní dílo 
významného člena 
skupiny Tvrdohlaví
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73
KYNCL FRANTIŠEK (1934–2011)
BILD XIV
1976
akryl, plátno na desce
120 × 120 cm
sign. na rubu 1976 / F. Kyncl

na rubu název díla autorem a štítek sbírky 
Dr. Hans Burchard s popisem díla

450 000 Kč

74
RÓNA JAROSLAV (1957)
NOČNÍ MOŘE
2002
olej, plátno
100 × 80 cm
sign. PD Róna 02 IX.

na rubu popis díla a dedikace autorem

230 000 Kč



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 151



152 | 1. ART CONSULTING

75
KRŮČEK VÁCLAV (1955)
BLOSSOM
2021
akryl, pozinkovaná kovová mřížka
212 × 200 cm
neznačeno

přiložený autorský certifikát

140 000 Kč

Václav Krůček patří k autorům, jejichž dílo si nachá-
zí cestu ke svým příznivcům pomalu, nenásilně, 
ale o to trvalejší pozici na umělecké scéně poté 
získá. Po svých studiích na Akademii výtvarných 
umění v Praze (1975–1981) se rozhodl emigrovat 
do Austrálie, kde žil a tvořil až do roku 1994, násled-
ně působil až do roku 1997 ve Spojených státech, 
kdy se rozhodl vrátit zpět. Trvaleji potom v Čechách 
působí až od roku 2004. Svým dílem již na počátku 
zaujal některé „vizionáře“, kteří v jeho reduktivním 
až minimalistickém přístupu ke své tvorbě, našli 
naprosto nový, originální zážitek z vnímání umě-
leckého díla. Tato ojedinělá tvorba Václava Krůčka 
navazuje na umění tzv. nové citlivosti. Odkaz stříd-
mosti, redukce a přímého vyjádření čistě vizuálními 
prostředky se stal základem Krůčkova vnitřního 
programu. Jeho součástí je snaha o dosažení mimo-
zobrazivých kvalit obrazu, o překročení limitů malby 
(vytvářející většinou iluzi na ploše) ve prospěch urči-
tého zpřítomnění, vyvolaného konkrétním optickým 
jevem. 

Krůčkovo dílo v posledních letech „objevují“ nejen 
významné veřejné a soukromé galerie, které jej 
zařazují do svých sbírek (Moravská galerie v Brně, 
Museum Kampa …), ale také nejvýznamnější soukro-
mí sběratelé u nás i v zahraničí.

„Celé Krůčkovo dílo je diskurzem o malbě a o jejím 
přesahování, o souvislostech mezi malbou a mono-
chromií, o relaci mezi barvou a světlem. Cílem není 
žádná metafyzika, naopak, vše je racionálně kontrolo-
vatelné, ale to neznamená, že jsou výsledná díla lehce 
přístupná – jsou totiž zároveň nesmírně subtilní, nená-
padná, zbavená všech odkazů. Zbývá samotná pod-
stata, tak oproštěná, jak se s tím málokdy setkáváme 
i v ostatních vysloveně reduktivních typech umělecké 
tvorby, nejen v monochromní malbě.“
 Jiří Valoch
 
„Václav Krůček se koncentruje na konkrétní, při-
tom však fluidní a nevyhraněný fenomén – médium, 
jež se nám ukazuje a zároveň ve svém zjevování uniká. 
Médium, které není „médiem něčeho“, ale tím co je ono 
samo – jakousi mezerou mezi dvěma pozicemi, stimu-
ly nebo znaky, tím co je neustále a nezrušitelně mezi.

Krůček hledá souvislosti a přechody mezi viděním, 
věcmi a jejich okolím, snaží se „vidět věci, vjemy v jed-
notě“, abychom získali zvolna plynoucí „vizuální vlnu“. 
Na první pohled nehybný, ale proměnlivý optický zjev, 
kdy se světlo přirozeně přelévá přes předměty a pro-
měňuje je v lehké nekontrastní pole, v diafánní médi-
um reflektované vizuality.“ 
 Kamil Nábělek, k výstavě Diaphanous

„prchavost probíhá, trvá 
znaky jen setrvávají, 
ale jejich stíny  
a reflexe se dějí
znaky jsou limity, 
krajnosti –  
nejasné mezi je tajemství“
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76
ŠVANKMAJER JAN (1934)
PTÁČEK
2015
objekt, asambláž, kombinovaná technika
44 × 68 × 28 cm
sign. zespodu 2015 Švankmajer J.

zespodu název díla autorem, přiložený autorský 
certifikát pravosti

130 000 Kč

Zde uvedený objekt s názvem „Ptáček “ je vynikajícím 
dílem jednoho z nejvýznamnějších představitelů 
pozdního českého surrealismu – Jana Švankmajera.

Autora, který se do kulturního povědomí zapsal 
nejen jako výtvarník, ale i filmový režisér, dramatik 
a spisovatel.

Pro objasnění nemalé části Švankmajerovi tvorby je 
třeba zmínit umělcovy rodiče. Janův otec byl aran-
žér výkladních skříní a matka švadlena. Již v dět-
ství jej zásadně ovlivnilo domácí loutkové divadlo. 
Zpětně uvedl, že loutky jsou pevně zakotveny v jeho 
mentální morfologii a uchyluje se k nim vždy ve chví-
lích, kdy se cítí ohrožen realitou okolního světa.

V letech 1950–1954 absolvoval scénografii na Vyšší 
škole uměleckoprůmyslové v Praze a poté obor režie 
a scénografie na Divadelní fakultě Akademie múzic-
kých umění, na katedře loutek (1954–1958).

Od poloviny 60. let mělo na Švankmajera stěžejní 
vliv výtvarné dílo surrealistů, především Max Ernst, 
René Magritte, Giorgio de Chirico, ze starších pak 
Hieronymus Bosch a zejména manýrismus Giuseppe 
Arcimbolda.

Arcimboldo se pro Jana stal celoživotní obsesí 
i inspirací k řadě výtvarných děl, zejména koláží 
a trojrozměrných asambláží, objektů na téma fan-
taskní zoologie.

Silnou a trvalou inspirací jsou pro umělcovo dílo 
i sbírky kuriozit (kunstkomora Rudolfa II.), lidové 
loutkářství, naivní lidové umění, africké a polynéské 
masky, fetiše a art brut.

Počátkem 70. let začal vytvářet „Švank-meyers 
Bilderlexikon“ – dalo by se říci „encyklopedii alter-
nativního světa“. Vzniká tak fiktivní fauna a flora, 
technické přístroje, architektura, národopis a kar-
tografie. Autor tak stvořil anatomické novotvary 
fantaskních zvířecích a ptačích bytostí.

Tyto objekty, zpravidla umístěné do skleněných vit-
rín jsou určeny pro projekt Kunstkomory, jejíž funk-
ce je více než estetická, rázu duchovního. Cyklus 
popírá racionalitu přírodovědnou i racionalitu 
moderního umění. Symbolické slučování nespojitel-
ných prvků v sobě obsahuje smysl pro zázračnost, 
který v lidské imaginaci od pradávných kultur mísí 
tragiku s humorem.

Švankmajerovy novodobé relikviáře, kam řadíme 
i zde uvedený objekt „Ptáček “, jsou schránkami nej-
různějších zvířecích ostatků, mnohdy ozdobených 
galanterními rekvizitami.

Polarita Švankmajerova tvořivého projevu spočívá 
v propojení vysokého s nízkým, agresivního s lyric-
kým, fatálního s groteskním. Umělcovy relikviáře 
jsou toho skvělým příkladem. Jejich poselství 
je nejen subjektivně groteskní, ale především psy-
chologicky i psychosociálně agresivní.

Jak sám autor uvedl: (…) Myslím, že bez revolty nemů-
že normální, slušný člověk žít. Neexistuje totiž společ-
nost, která by byla natolik ideální, aby proti ní člověk 
nemusel revoltovat (…).

Celoživotní obsese 
fantaskní zoologií
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ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
ZVĚSTOVÁNÍ – ANDĚL
1996
bronzová plastika
v. 220 cm
sign. na plintě O Zoubek

certifikát pravosti Dr. Polany Bregantové

650 000 Kč

Narodil se v Praze, kde byl jako dospívající rok 
v totálním nasazení v pražském podniku na Letné 
(1944–1945). V květnu 1945 se účastnil se zbraní 
v ruce Pražského povstání na barikádách kolem 
budovy Rozhlasu. Po konci války nastoupil ke studiu 
na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 
do ateliéru profesora Josefa Wagnera. Během 
studia potkal i svou první ženu, významnou českou 
umělkyni Evu Kmentovou. 

Kariéru umělce Olbram započal v roce 1951, nejdříve 
jako restaurátor, kdy se specializoval na kamennou 
plastiku a renesanční sgrafito. Figuroval jako člen 
Svazu českých výtvarných umělců, skupiny Trasa 
i ve znovuobrozené Umělecké besedě.

Kromě své výtvarné činnosti působil v letech 
1976–1982 i jako profesor sochařství a externista pro 
obor architektury na Akademii výtvarných umění 
v Praze. 

Hlavní inspirací pro práci Olbrama Zoubka se stalo 
umění starověkého Řecka se svou antickou kulturou 
a dědictvím. Věčným námětem mu byl člověk a lid-
ské tělo. Zpravidla netvořil ani portréty ani podo-
bizny skutečných osob. Jak sám v roce 1995 uvedl: 
„Většinou mne zařazují do moderního proudu. I já se 
tak cítím. Žiji v této době, prožívám současné událos-
ti, jsem vystaven dnešním tlakům. (…) Ale současně 
se neustále vztahuji k minulému, opírám se o tradici, 
cítím to, co bylo před námi. (…) Když se tak rozhlížím 
po svém ateliéru, vidím, že jsem vlastně tradiční. 
Dělám lidi, lidské postavy jako se dělaly od nepamě-
ti. (…) A i náměty mám tradiční. Dokonce archaické. 
Skoro ve všech sochách se vracím k mýtům. Hledám 
v nich klíč i pochopení současnosti. Klíč k pochopení 
sebe sama a svého místa ve světě. Vracím se k pra-
menům evropské kultury. (…).“

Charakteristickým rysem Zoubkových plastik jsou 
zejména vertikální figury s dlouhým, protaženým 
tělem. Specifickým rysem je i jejich rozrušený povr-
chu, kterého autor dosáhl finálním dolepováním 
a odštěpováním hlíny. Zpracované modely poté odlé-
val do olova, cínu nebo osinkocementu. Části svých 
soch jako například vlasy nebo šaty také pozlacoval. 
Dalším materiálem, který sochař často používal 
je červený cement. 

Osoba Olbrama Zoubka se zaspala do historie i ve 
spojitosti s umělcovým tajným odlitím posmrtné 
masky Jana Palacha (1969). Komunistický režim 
proti této akci tvrdě zakročil.

Zoubkovi bylo kromě restaurování zakázáno na dal-
ších dvacet let tvořit, vystavovat i cestovat. Tak se 
umělec dostal na zámek v Litomyšli, kde strávil 
sedmnáct sezón a kde se společně s Václavem 
Boštíkem věnoval restaurování renesančního 
zámku. Po pádu komunismu se vrátil zpět do Prahy, 
aby znovu tvořil a vystavoval.

Zoubek a jeho dílo došlo velkému uznání ještě 
za autorova života, jmenovat lze například: Národní 
cenu České republiky (1990); dále Medaili za zásluhy 
I. stupně (1996), ad.

V současné době je umělcovo dílo zastoupeno 
v mnoha významných veřejných i soukromých sbír-
kách.

Olbrama Zoubka lze právem řadit mezi jednoho 
z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 
20. století.

„Dělám lidi, lidské postavy 
jako se dělaly od nepaměti“
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78
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
ŠÁRKA
1997
zlacená kolorovaná kovová plastika
v. 69,5 cm
sign. zezadu na plintě raznicí O Zoubek

certifikát pravosti Dr. Polany Bregantové

160 000 Kč

79
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
CTIRAD
1997
zlacená kolorovaná kovová plastika
v. 74,5 cm
sign. zezadu na plintě raznicí O Zoubek

certifikát pravosti Dr. Polany Bregantové

160 000 Kč



80
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
ACHILLES S DRAPERIÍ
1985
zlacená kolorovaná kovová plastika
v. 64 cm
sign. zezadu na plintě raznicí O Zoubek

certifikát pravosti Dr. Polany Bregantové

150 000 Kč
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LEBOURG ALBERT MARIA (1849–1928)
NA SEINĚ (POHLED NA PŘEDMĚSTÍ PAŘÍŽE 
OD PONT NATIONAL)
1882
olej, plátno
38,5 × 61,5 cm
sign. PD A. Lebourg / Paris … 1882

na rubu štítky výstav: R. Lérondelle, Paris, 
Galeries Georges Petit, Paris 1926, Hirschl 
& Adler Galleries, New York, Galeria THEO 

250 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Šárka Leubnerová
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
R. Lérondelle, Paris 
Galeries Georges Petit, Paris 1926 
Hirschl & Adler Galleries, New York 
Galeria THEO, Madrid a další 

Posuzovaný obraz „Na Seině (Pohled na předměstí 
Paříže od Pont National) “ je originálním, typic-
kým, skvostně impresivním dílem Alberta-Marie 
Lebourga, významného francouzského krajináře, 
představitele tzv. rouenské malířské školy, blízkého 
přítele Pissarra a Sisleyho, který vícekrát vystavoval 
s nejslavnějšími impresionisty, včetně jejich čtvrté 
výstavy roku 1879. Svým prosvětleným, rukopisně 
„zčeřeným“ stylem vytvořil za svůj život úctyhodný 
počet obrazů (přes dvě tisícovky), v nichž námětově 
dominují maríny a zimní scenérie.

Albert-Marie Lebourg se narodil roku 1849 
v Montfort-sur-Risle nedaleko Rouenu. Studoval 
na École des Beaux Arts a na Academie de Peinture 
et de Dessins v Rouenu, následně architekturu 
u  J. P. Laurense v Paříži. Roku 1872 se stal profe-
sorem na École des Beaux Arts v Alžírsku. Kromě 
kratší návštěvy Paříže roku 1873, kdy se oženil, 

setrval v zemi, označované za zapomenutou perlu 
severní Afriky, do roku 1877. Tento pobyt zásadním 
způsobem přispěl k prosvětlení jeho barevné palety 
a uvolnění malířského rukopisu.

Na čtvrté impresionistické výstavě roku 1879, 
finančně zaštítěné Gustavem Caillebotem, před-
stavil celkem třicet děl, včetně obrazů a kreseb 
z Alžírska, po boku Clauda Moneta, Camilla Pissarra 
či Edgara Degase. O rok později vystavil dvacet prací 
zobrazujících Rouen, Paříž a Alžír. V letech 1888–1895 
žil v Puteaux u Paříže, ve městě, které později pro-
slavil český rodák František Kupka. To Lebourgovi 
umožnilo často tvořit na březích Seiny.

Roku 1893 se stal členem Société des Artistes 
Français. Roku 1895 se přestěhoval do Nizozemí, 
kde setrval dva roky. Na světové výstavě roku 1900 
v Paříži získal stříbrnou medaili. Jeho významné 
samostatné výstavy proběhly v galeriích Bernheim-
Jeune (1899, 1910), Paul Rosenberg (1903, 1906) 
a Georges Petit (1918, 1923). Roku 1903 byl jmenován 
rytířem Čestné legie, roku 1924 jejím důstojníkem. 
Albert-Marie Lebourg zemřel v Rouenu roku 1928.

Dílo Alberta-Marie Lebourga charakterizuje virtu-
ózní práce se světlem a osobitá impresionistická 
technika. Přesně toho je posuzovaný obraz skvělým 
dokladem. Autor s oblibou využíval místa na Seině 
v Paříži a jejím bezprostředním okolí k plenérové 
práci na plátnech, jež považoval za to nejlepší, 
co vytvořil. Byl fascinován proměnami atmosféry 
v různých denních dobách i ročních obdobích a rád 
se vracel na stejná místa, aby je zachytil v odlišných 
podmínkách.

V posuzovaném díle se malíři podařilo dokonale 
ztvárnit atmosféru letní pohody na břehu Seiny, 
řeky, která je nedílnou součástí života Pařížanů 
a byla i dějištěm mnoha historických mezníků. 
Nepřekvapí proto, že její břehy jsou dnes zapsá-
ny na seznam světového dědictví UNESCO. 
Lebourga uchvátila scenérie z metropole tehdy 
čerstvě modernizované Hausmannovým urbani-
stickým řešením, nedaleko dnešního Boulevardu 
Péripherique. Chvějivým malířským rukopisem 
v dělených skvrnách, který plně dostojí výrazu 
„impression“, tu ztvárnil čilé „hemžení“ Pařížanů 
kolem blankytného zrcadla řeky, oživeného 
též romantickou lodní dopravou. Prosvětlené barvy 
pastelového kouzla dotvářejí úchvatný vizuální 
dojem tohoto plátna. Stojí za to upozornit také 
na jeho zadní stranu dokládající přebohatou výstavní 
historii, která je stejně velkým „potěšením“ všech 
odborníků. 

Imresionistické dílo 
úchvatného vizuálního 
dojmu
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82
AUTOR NEURČEN
KOMPOZICE – RYBÁŘ
brokát, rýžový papír, akvarel, tuš
123 × 86 cm
sign. PU nečitelná s autorským razítkem

38 000 Kč

Provenience
Čína



MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SVĚTOVÉ MALÍŘSKÉ TVORBY | 167



168 | 1. ART CONSULTING

83
AUBERTIN BERNARD (1934–2015)
TABLEAU CLOUS
1963
objekt, dřevo, hřebíky, barva
50 × 34 cm
sign. na rubu Bernard Aubertin 1963

přiložený autorský certifikát

140 000 Kč
Pro tvorbu francouzského umělce Bernarda 
Aubertina, člena revoluční skupiny ZERO, jsou snad 
nejtypičtější monochromatické červené obrazy, 
které autor tvořit po roce 1957.

Z počátku své umělecké kariéry se Aubertin věno-
val dekorativnímu umění, a to až do setkání s Yves 
Kleinem roku 1957. Klein coby zakladatel monochro-
matu Aubertina nadchl k tvorbě abstraktní.

První Aubertinovy monochromy vznikly již roku 
1958. Červená barva se pro něj, podobně jako modrá 
pro Kleina, stala hlavním aspektem celé jeho tvor-
by. Autor se snažil prostřednictvím monochromu 
odhalit, jak sám říkal: „obrazovou esenci a psychic-
kou hodnotou obrazu “. V červené barvě existuje 
jistá dichotomie. Na jedné straně vyvolává násilí, 
je barvu krve a ohně a na straně druhé ztělesňuje 
nekonečnou čistotu.

Práce Bernarda Aubertina, lze rozdělit do růz-
ných kategorií, nejzásadnějšími však jsou dvě: 
„Monochromatické obrazové struktury “, které autor 
tvořil od konce 50. let a dále „Interaktivní práce“, 
kdy Aubertin coby performer zapaloval před zraky 
diváků svá díla a posléze vystavoval jejich ohořelé 
zbytky. Zde můžeme vidět jistou paralelu s prací 
Otto Piene, jednoho ze zakladatelů ZERO.

Oheň stejně jako červená barva se staly pro tvorbu 
Bernarda Aubertina rozpoznávacími znaky. Dalším 
typickým prvkem umělcovy tvorby jsou hřebíky. 
Což může ukazovat na vliv a vzájemnou inspiraci 
Aubertina a jeho staršího kolegy ze skupiny ZERO, 
Günthera Ueckera.

Zde uvedený objekt z roku 1963 je autentickým 
dílem z Aubertinova ikonického cyklu „Tabeau 
clous “. Jedná se o mimořádně ranou práci z obdo-
bí, kdy autor teprve začal vnímat prvek hřebíku 
a červené barvy, jako emblematickou součást své 
tvorby. 

Vůdčí osobnost v oblasti 
evropské monochromní 
malby 
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COSTA TONI (1935–2013)
DINAMICA VISUALE
1968
optický reliéf, PVC pásky, deska
76 × 76 cm
sign. na rubu na štítku Toni Costa a autorská 
razítka

na rubu autorský štítek s popisem díla, 
přiložený autorský certifikát pravosti

230 000 Kč

Zde uvedená práce je autentickým 
dílem Toniho Costy. Italského umělce, 
jednoho ze zakladatelů legendární sku-
piny Gruppo N (1959), která byla jádrem 
celosvětového hnutí nové citlivosti 
a programového a kinetického umění. 
Mezi členy skupiny patřili dále Edoardo 
Landi, Manfredo Massironi, Ennio 
Chiggio a Alberto Biasi.

Skupina se v minulosti účastnila napří-
klad revoluční výstavy Nové tendence 
v Záhřebu (1961), dále slavné výstavy 
Art Abstrait Constructif International 
v Galerii Denise René v Paříži (1961) 
a výstavy The Responsive Eye v New 
Yorku (1965). 

Hlavním oborem zájmu Costovy tvorby 
byla percepce možnosti a způsoby vní-
mání uměleckého díla a jeho působení 
na pozorovatele. Costa během své 
výtvarné tvorby spolupracoval s erudo-
vanými odborníky v oblasti psychologie 
a sám se aktivně věnoval experimen-
tální teorii. S psychologickými aspekty 
zrakového vnímání a podvědomím divá-
ka následně vytvářel vlastních dynamic-
ké objekty a reliéfy.

Revoluční vizualita 
skupiny Gruppo Enne
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GLATTFELDER HANS JÖRG (1939)
PYR 55
1968
optický reliéf, polystyrol
90,5 × 90,5 cm
sign. na rubu na štítku Glattfelder 1968

380 000 Kč

Vystaveno
Gimpel Hanover Galerie, Zürich

Zde představená práce s názvem „PYR 55“ z roku 
1968 je autentickým dílem Hans Jörg Glattfeldra – 
curyšského umělce, který se jako první pokusil pře-
nést komplexní prostorové koncepce fyziky do kon-
struktivistického umění. Umělec tak svou tvorbou 
otevřel zcela nový dialog mezi vědou a uměním.

Svá studia zahájil na univerzitě rodného města 
– Curychu, kde se věnoval právu, dějinám umění 
a archeologii. Po krátkém pobytu na „Academia“ 
v Římě (1963) se usadil ve Florencii. Díla 
z Glattfeldrova počátečního období byla ještě silně 
ovlivněna curyšským konkretismem a konstruktivis-
mem. Nicméně v roce 1970 se přesouvá z Florencie 
do Milána, kde jej silně ovlivní kontakt s Mariem 
Balloccem, Antoniem Calderarou, Gianni Colombem 
a Luigim Veronesim. Díky těmto umělcům si Hans 
uvědomil nový vývoj v geometrii a další možnosti 
prostorového uspořádání. Začaly vznikat tzv. „non-
-euclidean metaphors“ (neeuklidovské metafory).

Dalším klíčovým okamžikem v tvorbě Glattfeldra 
bylo setkání s filozofem Hansem Heinzem Holzem 
roku 1977, které inicioval významný švýcarský malíř 
Richard Paul Lohse.

Holz měl na vývoj díla Glattfeldra zásadní vliv, 
neboť mu ukázal, jaké sociologické a psychologické 
důsledky může mít pohled na konstruktivistické 
umění. Setkání Glattfeldra s Holzem vedlo k začátku 
trvalého dialogu mezi těmito muži. Po ročním sti-
pendijním pobytu v New Yorku se Glattfelder roku 
1998 přesouvá do Paříže, kde žije dodnes. Snad nej-
významnějším z jeho cyklů je tzv. „Pyramidální reliéf “ 
z období let 1967–1975. V těchto dílech, kam patří 
i uvedená práce „PYR 55“, převládá vysoká struk-
turovanost a barevnost. Hlavním tématem je zde 
přenést vnímání prostoru do centra divákovi pozor-
nosti. Zdánlivě obyčejný prostor, který známe, obý-
váme a pohybujeme se v něm, se v kontextu strikt-
ního uvažování stává stejně mysteriózní jako čas. 
Toto procitnutí, pocit úžasu umožňuje dílo každému, 
kdo se na něj skutečně dívá. Pozorovateli se tak ote-
vře prostor pro reflexi vnímání samotného.

Multidisciplinární dialog 
mezi vědou a volným 
uměním 
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MORELLET FRANCOIS (1926–2016)
ČERNO-BÍLÁ STRUKTURA
1958/1975
serigrafie 32/90
69 × 69 cm
sign. PD Morellet 1958/75

35 000 Kč

Provenience
Studio ArtConsulting, Milano

Dílo s názvem „Černo-bílá struktura “ připomínající 
práce Zdeňka Sýkory, pochází z ateliéru francouz-
ského výtvarníka François Morelleta – umělce jehož 
dílo předznamenalo minimalismus a konceptualis-
mus, stejně jako i vývoj geometrického abstraktního 
umění.

Morellet byl jedním ze zakládajících členů skupiny 
GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel) – spo-
lečenství umělců, kteří svým vědeckým a experi-
mentálním přístupem zkoumali možnosti vizuálního 
umění. Jak Morellet sám uvedl. „Byli jsme nadšeni 
moderními materiály, které dosud nebyly ‚znečištěny‘ 
tradičním uměním. Obzvláště se nám líbilo všechno, 
co by mohlo vytvářet pohyb nebo světlo.“ Pro tvorbu 
Morelleta se také staly charakteristické neonové 
instalace.

Od roku 1968 se umělec začal intenzivně zabývat 
také architekturou. Podílel se mimo jiné na projek-
tech pro pařížské La Défense.

Morelletova práce byla prezentována na mnoha 
významných mezinárodních výstavách, lze jmenovat 
například: The Responsive Eye v New Yorku (1965); 
Documenta v Kasselu (1964, 1968, 1977) a Benátské 
bienále (1970, 1990, 2011).

Vizuální experiment 
jako nová forma umění 



MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SVĚTOVÉ MALÍŘSKÉ TVORBY | 175



176 | 1. ART CONSULTING

87
STEIN JOËL (1926–2012)
DELTA I
1968
akryl, karton
64 × 50 cm
sign. PD J Stein - 1968, na rubu J Stein

PD název díla autorem

60 000 Kč

Provenience
Studio Toni de Rossi, Verona 

Vystaveno
Studio Valmore, Vicenza

Významná osobnost na výtvarném poli Joël Stein 
začínal svou uměleckou dráhu studiem na pražské 
École des Beaux-Arts a poté v ateliéru Fernanda 
Légera a vstřebával jeho kubistický sociální huma-
nismus. Již v roce 1956 začal vytvářet své první geo-
metrické abstraktní obrazy a tisky, kde formy odpo-
vídaly matematické struktuře, což byl jasný zlom, 
který odstartoval jeho následnou kariéru. 

V roce 1960 byl Stein jedním ze spoluzakladatelů 
kolektivu Centre de Recherche d’Art Visuel. Kolektiv 
se skládal z 11 opto-kinetických umělců, kteří navá-
zali na ideu Victora Vasarelyho, že myšlenka indivi-
duální umělecké identity je již zastaralá a je zapotře-
bí ji překonat. Mezi zakládajícími členy skupiny byli 
roku 1960 umělci: Hector García Miranda, Horacio 
García Rossi, Hugo Demarco, Julio Le Parc, Vera 
Molnár, François Molnár, François Morellet, Sergio 
Moyano, Servanes (Simone Revoil), Joël Stein, 
Francisco Sobrino a Yvaral (Jean-Pierre Vasarely). 

V létě 1960 si mladí umělci pronajali malou garáž 
v pařížské čtvrti Marais, která jim poskytla společný 
prostor pro setkávání a výstavy. Centrum bylo v čer-
venci 1961 přejmenováno na Groupe de Recherche 
d’Art Visuel (GRAV). Od té doby byli členy skupiny: 
Joël Stein, García Rossi, Le Parc, Morellet, Sobrino 
a Yvaral. Skupina se rozpadla v listopadu 1968.
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PIRRUCCIO VINCENT (1946–2014)
7 SFERE
1971
kovový optický reliéf
150 × 30 × 12,5 cm
sign. na rubu Vincent Pirruccio Milano 1971

na rubu popis díla autorem

45 000 Kč

Vystaveno
Galleria Michelangelo, Bergamo 

Práce s názvem „7 SFERE“ je dílem 
italského umělce druhé poloviny 
20. století Vincenta Pirruccia. 
Sochaře, který se od roku 1965 
intenzivně zabývá tématem sta-
bility a lability. Jeho základním 
vyjadřovacím prostřed kem se staly 
koule, kruh a krychle. V těchto 
formách se sám autor cítí bezpeč-
ně, v jistém slova smyslu se sám 
s těmito tvary identifikuje. Vytváří 
je, ničí, mění, ony jsou jím a on je 
jimi. 

Pirruccio vystavoval v nejpres-
tižnějších uměleckých galeriích, 
zejména v Miláně, kde trávil i větši-
nu svého života. Jeho díla jsou trva-
le vystavena na několika veřejných 
významných historickouměleckých 
lokalitách – například v Taormině, 
Syrakusách, Noto, Palazzolo 
Acreide a Varese, ale také v mnoha 
galeriích a muzeích po celém světě. 

Propagátor a experimentátor 
op-artu ve veřejném prostoru 
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COSTALONGA FRANCO (1934)
OCBAAFG
1972–1973
otický reliéf
70 × 70 cm
sign. na rubu F. Costalonga 72, autorská 
razítka 73

na rubu a ze strany název díla autorem, 
přiložený autorský certifikát

110 000 Kč

Italský umělec Franco Costalonga je řazen mezi 
stěžejní představitele světového opto-kinetismu. 
Uvedené dílo náleží do autorova ikonického cyklu 
z přelomu 60. a 70 let, tzv. „Oggetti cromocinetici “ 
(Chromato-kinetické objekty).

Costalongovo dílo se stalo součástí důležitých 
výstav, například: Quadriennale di Roma (1966), 
putovní výstavy The Arts Council ve Velké Británii 
a Biennale di Venezia – poprvé v roce 1970, ad. Dnes 
je zastoupeno v prestižních světových galeriích 
i soukromých sbírkách Peggy Guggenheim ad.
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ROSSI HORACIO GARCIA (1929–2012)
CINETIQUE
1959/1960 – 2001
akryl, plátno
150 × 150 cm
sign. na rubu Garsia Rossi, Paris 1959/60 – 2001

na rubu popis díla autorem

240 000 Kč

Vystaveno�
Galleria Granelli Pisa 

Od konce 50. do začátku 60. let se v západní společ-
nosti objevuje nová umělecká citlivost, jež sledo-
vala a zkoumala vědecké a technologické pokroky 
a jejich dopad na společnost. Mnoho umělců si tehdy 
osvojilo model týmové práce, která je typická 
pro vědecký výzkum. Vznikly tak různé umělecké 
skupiny a hnutí, jejichž cílem bylo zkoumání per-
cepčních a kognitivních mechanismů spojených 
s psychologií forem (tzv. Gestalt). Mezi tyto skupiny 
patřila i tzv. GRAV – Groupe de Recherches d'Art 
Visuel (1960–1968), založená v Paříži opto-kinetic-
kými výtvarníky, mezi nimiž byl i autor uvedeného 
plátna „Cinetique“ Horacio Garicia Rossi.
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STAZEWSKI HENRYK (1894–1988)
RELIEF NO. 39
1971
reliéf, akryl, sololit, dřevo
41,5 × 41,5 cm
sign. na rubu H. Stazewski / 1971

na rubu název díla autorem

240 000 Kč

Zde uvedená práce je originálním a autentickým 
dílem Henryka Stażewskeho, průkopníka klasické 
avantgardy 20. a 30. let, představitele konstrukti-
vistického hnutí, designéra, scénického výtvarníka 
a tvůrce plakátů.

Umělecká studia zahájil na Škole výtvarných umění 
(1913–1920) v rodné Varšavě. Poté byl silně ovliv-
něn kubismem. V roce 1923 se připojil k myšlení 
suprematistů a konstruktivistů a o tři roky později 
(1926) přijal abstraktní styl ovlivněný holandským 
neo-plasticismem a ruským konstruktivismem. 
Na svých slavných reliéfech začal pracovat v roce 
1957, nejprve především pouze v bílé nebo černobílé, 
poté od roku 1967 přidává další barvy.
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SCACCABAROZZI ANTONIO (1935–2008)
PREVALENZE 1–7
1976
akryl, plátno
120 × 120 cm
sign. na rubu Scaccabarozzi /1976

na rubu popis díla autorem

350 000 Kč

Vystaveno
Galleria Michelangelo, Bergamo

Zde uvedená práce je dílem analytického a koncep-
tuálního malíře Antonia Scaccabarozziho. Umělce, 
který během své více jak čtyřicetileté kariéry vytvo-
řil souvislý jazyk – kterým analyzovat základy vizua-
lity prostřednictvím fenomenologického a matema-
tického výzkumu barev a prostoru. 

Do povědomí se zapsal především jako vizuální ana-
lytik a experimentátor, který velmi úzce spolupra-
coval s Antoniem Calderarou, se kterým uspořádal 
řadu společných výstav v Německu, Švýcarsku 
a Francii. 

Od poloviny 60. let Scaccabarozzi předefinoval svá 
díla podle konkrétních, programovaných a nových 
abstraktních avantgard, přičemž svůj vlastní vizuální 
jazyk definoval jako Equilibrio Statico-Dinamico. 

V letech 1974–1979 velmi inten zivně pracoval 
na  cyklu „ Prevalence“, kam nále ží i zde uvedené 
dílo. V těchto dílech vytvářel Scaccabarizzi body, 
nejprve jednobarevné, poté více barevné, uspořáda-
né na plátně nebo desce v pořadí, přesně odpovídají-
cí předem zvolené matematické definici.

Volba bodu (tečky) jako malého prvku uspokojuje 
potřebu pozorovatele lokalizovat jej v izolovaném 
poli. Kruhový tvar bodu mu dává anonymní, neut-
rální povahu, otevřenou ve všech směrech vztahu 
s ostatními body. Přesně dodržená vzdálenost mezi 
tečkami a jejich zvolená chromatika, vytváří ono 
mimořádné napětí. 

Jasně definované schéma 
barev a tvarů vytvářejících 
poetiku struktury 
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ALVIANI GETULIO (1939–2018)
BEZ NÁZVU
1978–2011
barevná serigrafie, dibond 3/5
160,5 × 105 cm
sign. na rubu G. Alviani 78-2011

250 000 Kč
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PERILLI ACHILLE (1927)
BEZ NÁZVU
2006
akryl, plátno
65 × 54 cm
sign. LD Perilli 2006, na rubu Achille Perilli 2006

na rubu popis díla autorem

140 000 Kč
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BIASI ALBERTO (1937)
OSM TISÍC OSM SET OSMDESÁT OSM
1988
optický reliéf, kombinovaná technika, plastové 
pásky
103 × 103 cm
sign. na rubu Alberto Biasi 1988 a autorská 
razítka

na rubu popis díla autorem

350 000 Kč

provenience�
získáno ze sbírky manželky Alberta Biasiho

Reprodukováno
monografie Alberto Biasi – Rilievi ottico-Dinamici, 
Galeriea Dep Art, Milano, 2012, str. 135, obr. 160
monografie Marco Meneguzzo – Alberto Biasi, 
Silvana Editoriale, 2013

Dílo s názvem „Osm tisíc osm set osmdesát “ je auten-
tickým, originálním dílem Alberta Biasiho – italského 
výtvarníka mnohdy řazeného do kinetismu, nicméně 
Biasi sám nehovoří o svém díle jako o kinetickém, 
ale opticko-dynamickém. Autor tak pojmenoval 
i svůj rozsáhlý cyklus tvorby: „Rilievi ottico-dinamici “ 
(neboli Opticko-dynamické reliéfy) – kam spadá i zde 
dražené dílo z roku 1988. V těchto dílech Biasi pomo-
cí překrývání lamel v kontrastních zářivých barvách 
vytváří struktury, které se při pohybu pozorovatele 
dynamicky proměňují a odkrývají tak pozoruhodné 
vizuální efekty. Kromě cyklu „Rilievi ottico-dina-
mici“ pracovali Biasi i na tzv. „Trame“, „Politipi “, 
„Assemblaggi “, přičemž žádný z cyklů není pro autora 
striktně časově ohraničen.

Jako inspirační zdroje pro svou práci se odkazuje 
na pozorování přírodních jevů. Zdůrazňuje přitom 
svou fascinaci vlnící se vodní hladiny při dešti a ple-
meny ohně. 

V souvislosti s osobou Alberta Biasiho je nutné 
zmínit i Gruppo N (1959–1967), volné uskupení deví-
ti umělců – převážně studentů benátské fakulty 
architektury. V roce 1960 byla skupina zúžena pouze 
na pět členů (Alberto Biasi, Ennio Chiggio, Toni 
Costa, Edoardo Landi a Manfredu Massironi).

Ve svém manifestu se členové Gruppo N prohlásili 
za tzv. „disegnaotri speriemntali“ (experimentální 
konstruktéry, návrháře, kreslíře). Cílem bylo osvo-
bodit se od tradiční umělecké praxe a vytvořit nový 
umělecký jazyk, který kombinoval malbu, sochař-
ství, architekturu a průmyslový design. Umělecké 
formy jednotlivých členů, byly výsledkem skupino-
vého úsilí. 

Gruppo N se zúčastnila mnoha důležitých výstav. 
Z těch nejznámějších lze jmenovat Benátské bienále 
z roku 1964 a legendární Responsive Eye v MoMA (NY, 
1965). Na obou výstavách bylo zastoupeno i Biasiho 
dílo.

Zde uvedená práce „Osm tisíc osm set osmdesát “ 
pochází ze soukromé sbírky Biasiho manželky 
a je uvedeno ve dvou autorových stěžejních mono-
grafiích. 

Opticko-dynamický  
reliéf
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PÉREZ-FLORES DARÍO (1936)
PROCHROMATIQUE NO. 1075
2012
asambláž, kov, akryl, plátno na desce
70 × 100 × 10 cm
sign. na rubu Pérez-Flores

na rubu popis díla autorem

220 000 Kč
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DEMARCO HUGO (1932–1995)
STRUCTURE NO. 28
1980
akryl, plátno
120 × 120 cm
sign, na rubu Demarco Paris 1980

na rubu popis díla autorem

260 000 Kč

Zde představené velkoformátové plátno je autentic-
kým, velmi zdařilým dílem argentinského výtvarníka 
Huga Demarca. Představitele světového op-artu 
a kinetismu. 

Demarcova práce zkoumá, již záhy po umělcovu 
odchodu z rodného Buenos Aires do Paříže (1959), 
povahu světla a pohybu prostřednictvím přísného 
studia barev a geometrických vzorů. Právě v Paříži 
vznikají Demarcovy první kinetické obrazy, v nichž 
umělec dosáhl jedinečných optických vibrací díky 
důmyslnému překrývání doplňkových barev. 

Autorova první samostatná výstava, která zahrno-
vala jak jeho obrazy, tak i reliéfy, se konala ve slavné 
Galerii Denise René v Paříži, roku 1961. Hugo se záhy 
poté etabloval jako člen hnutí Nouvelle Tendance 
a spřátelil se s dalšími umělci např. s venezuelským 
Jesús Rafaelem Sotem (1923–2005) a jeho argentin-
ský krajan Julio Le Parcem (1928).

V roce 1960 byl Demarco jedním z 11 umělců, kteří 
stáli u zrodu Centre de Recherche d'Art Visuel – poz-
dější GRAV.

V uměleckém kvasu pařížského i celoevropského 
vizuálního zkoumání 60. a 70. let se Hugo Demarco 
plně zaměřil na animaci dvourozměrných povrchů, 
která se nakonec staly jeho největší vášní. I přes 
jednoduchost jejich vzorů umělec dokázal postou-
pit k jejich vizuálně a fyzicky aktivním strukturám. 
Forma, barva, textura a rytmus byly Demarcem dány 
do takové konstelace, že společně vytvořily virtuální 
objemy, pohyb a napětí mezi skutečností a iluzí. 

Uvedená práce s názvem „Structure No. 28 “ je toho 
krásným příkladem. 

Studium světla vycházející 
z analytické metamorfózy 
obrazů a barev 
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BONIES BOB (1937) 
BEZ NÁZVU 
1966
akryl, plátno 
95 x 120 cm
sign. na rubu Bonies 4-IV 66 

220 000 Kč

V Nizozemsku konstruktivistické umění navazuje 
na dlouholetou tradici. Skupina „de Stijl“, která zde 
vznikla ve 20. letech 20. století postupem času 
začala rozhodujícím způsobem formovat vývoj celo-
světového umění, a to dokonce natolik, že je dnes 
kritiky umění považována za jeden z hlavních směrů 
klasického moderního umění.

Krédo skupiny de Stijl „Méně je více“ dodnes ovliv-
ňuje, jak umění a architekturu, tak i mnoho dalších 
oborů (módu, průmysl, apod.).

Boba Boniese lze považovat za jednoznačného 
pokračovatele hnutí „de Stijl“, jelikož se neomezuje 
pouze na volné umění, působí také v oblasti archi-
tektury, průmyslovém designu, ale také jako peda-
gog a učitel, který vždy toužil využít své umělecké 
ideje k utváření svého okolí.

Bob Bonies stejně jako jeho souputníci v 60. letech 
minulého století hledal radikálnější přístup při rea-
lizaci obrazového vnímání. Intuitivní myšlení a váha 
historické avantgardy ustoupily systematickému 
řádu založenému na procesu redukce a to až na 
formální mez. V Nizozemsku stejně jako ve zbytku 
uměleckého světa, byla jeho práce naprosto průkop-
nická. Bonies vytvořil dílo, které dokonale odpovídá 
jeho snaze o vytvoření konkrétní reality.

Jeho konstruktivistická malba dala nový impuls 
geometrickému směru umění v Nizozemsku 60. let. 
Práce jako „Prototyp“ (1965) a „Prototyp II “ (1965) patří 
k jeho zlomovým dílům konkretismu. 

Boniesova umělecká tvorba se nevyvíjí sériově, 
tak jak je to obvyklé v konstruktivistické oblasti, 
ale spíše v řadě cyklů děl, jejichž témata se opakují 
s různými úhly pohledu. Jediným fixním faktorem při 
Boniesově zkoumání jsou barvy a formy: vždy použí-
val a stále používá pouze čtyři barvy, a to tři základ-
ní: červenou, žlutou a modrou a jednu sekundární: 
zelenou (jako doplňkovou barvu červené) a nebarev-
nou bílou. 

V 60. letech dal Bonies prostor pro otevřenější inter-
pretaci a zpracování formy i formátu. Jeho práce 
zahrnovaly formy oblastí s lineárními okraji (pruhy, 
trojúhelníky a obdélníky) uspořádané ve třech klasic-
kých směrech: horizontálním, vertikálním a diago-
nálním. Základní barvy a formy se objevují v různých 
systémech aranžmá, z nichž pokud jde o jejich počet 
a kombinaci, v zásadě jde vždy o dva typy, které se 
postupně rozvíjejí v jednotlivých cyklech. 

Pokud by někdo hledal společného jmenovatele 
pro proces vizualizace Boba Boniese, který nyní 
zahrnuje téměř čtyři desetiletí tvorby, určitě by jej 
našel v jeho dynamickém rozložení díla založeném 
na konfrontaci mezi napětím, rotací, stabilitou a rov-
nováhou sil jeho děl. Bob Bonies tak například kom-
binuje postup klidového stavu s rotačním momen-
tem či posunem formátu a zároveň kvazi rozšiřuje 
konstrukci až za jeho hranice. Boniesovy obrazy 
působí velmi optimisticky a jsou tak i komponované 
a zcela zjevně inspirované průkopnickým duchem 
60. let. Zde nabízené dílo z roku 1966 je krásnou 
ranou ukázkou Boniesovy tvorby.

„Pokud se umění vyvíjí 
z umění, tak výsledkem 
není nic jiného než zas jen 
umění.“
 Bob Bonies 
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99
KOONS JEFF (1955)
BALLOON DOG – BLUE
za studena litá pryskyřice 911/999
30 × 30 × 12 cm
neznačeno

30 000 Kč

dílo je opatřeno certifikátem pravosti

100
KOONS JEFF (1955)
BALLOON DOG – PURPLE
za studena litá pryskyřice 130/999
30 × 30 × 12 cm
neznačeno

30 000 Kč

dílo je opatřeno certifikátem pravosti

Institute of Chicago. Na konci sedmdesátých let 
se odstěhoval do New Yorku, kde žije dodnes. Právě 
v období konce sedmdesátých let se začaly projevo-
vat jeho výjimečné koncepční schopnosti. Nicméně 
masivní pozornost a raketový zájem mu byl věno-
ván od let osmdesátých, poté co vytvořil díla jako 
„Michael Jackson and Bubbles “ (1988), sérii „Made 
in Heaven“ (1990–1991) a „Puppy “ (1992), které bylo 
instalováno v Sydney; Bilbau a Versailles.

„Balónková zvířata “ Jeffa Koonse patří k jeho nejzná-
mějším dílům. Velkoformátové sochy jsou vytvořeny 
zpravidla z oceli, menší pak z lité pryskyřice. Prvkem 
spojujícím všechny je pestrá barevnost v zrcadlovém 
lesku a odkaz dětské hry a neo-popartové kultury.

Koons byl vždy umělcem, který rozděloval umělec-
kou kritiku na dva póly. Někteří ho odepisovali jako 
bezbřehého sebe propagátora, jiní jej naopak osla-
vovali jako zásadního umělce, který zahajuje novou 
vlnu dějin umění. Ať však kritika stojí na jakékoliv 
straně, Jeff Koons nepopiratelně rozvinul k doko-
nalosti warholovský obchodně-umělecký potenciál. 
Jeho dílo se stalo módní značkou samo o sobě stí-
rající rozdíl mezi uměním, designem a spotřebním 
předmětem.

Umělecká glorifikace každodenních předmětů 
a záměrná výstavba kýče, se staly charakteristic-
kými znaky celého Koonsova díla. Jeho originální 
tvorba odráží velkolepé spojení mezi pop kulturou 
(banálním, konzumním světem) a vysokou kulturou. 
Svým dílem nápaditě a konceptuálně atakuje samot-
nou podstatu a smysl umění. Zpochybňuje význam 
krásy, štěstí, pravdy, nestálosti.

Koons vždy vehementně tvrdil, že v jeho díle nejsou 
žádné skryté významy. Přesto však označil své 
sochy „Balloon Dog “ (Balónkového Psa) za „symbol 
nás“, a to způsobem, jakým odkazuje na akt nádechu 
a výdechu. Nafukovací zvířata také přirovnal k troj-
skému koni – vnímanému jako  prázdný, a přesto plný 
symboliky. Umělec v rámci paralely Trojského koně 
a „Balloon Dog “ uvedl: „Má vnitřní energii (...) vede dia-
log s vnitřním a vnějším životem.“

Zde představená díla „Balloon Dog “ jsou sběratelsky 
a investičně atraktivními položkami umělce, jehož 
práce jsou uloženy v prestižních sbírkách po celém 
světě – včetně Musea moderního umění v New Yorku 
(MoMA), Whitney Museum of American Art v New 
Yorku, Tate Modern v Londýně; Stedelijk Museum 
of Modern Art v Amsterdamu nebo Museu současné-
ho umění v Tokiu. Obě práce jsou opatřeny certifiká-
tem pravosti. 

Jeff Koons v současné době drží prvenství za nej-
dráže prodané dílo žijícího umělce. Tuto výsadu zís-
kal roku 2019 dražbou v Christie's již potřetí.

Narozen v roce 1955 v Pensylvánii. V letech 
1972–1976 studoval umění a design na Maryland 
Institute College of Art (MICA) v Baltimoru a Art 
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101
FILA RUDOLF (1932–2015)
BEZ NÁZVU
1970
olej, plátno
82 × 63 cm
sign. PD R. Fila 70, na rubu na blindrámu R. Fila 
1970

120 000 Kč

Od samého začátku své umělecké dráhy, která se 
začala rýsovat v 60. letech, byl Rudolf Fila pova-
žován za jednu z nejvýznamnějších postav české 
a slovenské umělecké scény. V té době inklinoval 
k nepředmětnému zobrazování, blízkému informelu. 
Pracoval především se strukturou, reliéfem a hmo-
tou barvy. Filovým záměrem bylo vytvářet jakýsi 
„výtvarný lyrismus“. Velmi experimentoval v materi-
álové oblasti, zejména se stříkanou a litou barvou. 
Statičnost díla kombinoval s výrazovým gestem, 
odkazujícím na psychický automatismus surrealis-
mu, který se pro jeho tvorbu stal úhelným kamenem.

Po své první samostatně výstavě v Bratislavě, roku 
1962, následovala celá řada autorových mezinárod-
ních výstav. Ovšem během doby normalizace se Fila 
svou tvorbou zařadili mezi představitele „alternativ-
ní kultury“, to se změnilo až rokem 1989.

Rozsáhlé dílo Rudolfa Fily je dnes zastoupeno 
v prestižních sbírkách – soukromých i státních.

Cílevědomá přemalba 
jako východisko 
pro interpretaci, 
konfrontaci i uměleckou 
sebereflexi
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102
FILKO STANO (1937–2015)
LAKY MILOŠ (1948 –1975)
ZAVARSKÝ JÁN (1948) 
BEZ NÁZVU
1974
akryl, plátno
47 × 67 cm
sign. PD 1974 - S. Filko - M. Laky - 
J. Zavarsky

na rubu štítek sbírky Dr. Hans 
Burchard s popisem díla

140 000 Kč

V roce 1973 začali tři slovenští umělci 
Stano Filko, Miloš Laky a Ján Zavarský 
pracovat na kolektivním projektu „White 
Space in White Space“ (Biely priestor 
v bielom priestore), který realizovali, 
výstavou počátkem roku 1974 v Domě 
umění v Brně. Součástí projektu byla 
i zde uvedená práce.

Vzhledem k politické atmosféře 70. let, 
nemohla být výstava představena jako 
oficiální, nebyla přístupná široké veřej-
nosti a trvala jen několik hodin.

Trojce umělců prostřednictvím této 
výstavy prohlásila: „…naše tvorba 
je v protikladu k umění objektu, envi-
ronmentu, konceptu, hyperrealizmu, 
minimal-artu, lyrické a post-geometrické 
abstrakce, opouští předmětnou realitu 
a nesnaží se o žádné poznání o tomto 
světě. Překročením hranic předmětné-
ho světa si uvědomujeme nekonečné 
prázdno, v němž rozvíjíme naše myšlení… 
pomalováním čistého bílého prostoru 
bílým prostorem vzniká napětí, které 
představuje vnitřní dynamiku nekonečna. 
Naše subjektivní zobrazení vnitřní dyna-
miky nekonečna je bez rytmu, a proto se 
nepodobá žádnému výtvarnému zobra-
zení předmětné reality. Šlo nám tedy o to, 
pokusit se překročit konceptuální klišé. 
Zrušili jsme slovo koncept art, přičemž 
vznikl čistý bílý prostor, bílá barva, která 
je symbolem bezbarevnosti a svou pova-
hou nejlépe vyjadřuje pocit nehmotnosti.“
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103
JANKOVIČ JOZEF (1937–2017)
TERČ
1984
kombinovaná technika, kovový reliéf, olej, 
deska
70 × 70 cm
sign. na rubu Jankovič 84

60 000 Kč



MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SVĚTOVÉ MALÍŘSKÉ TVORBY | 201

104
KOMPÁNEK VLADIMÍR (1927–2011)
LÉDA
90. léta 20. stol.
kombinovaná technika, olej, překližka
58 × 75 cm
sign. LD monogram K, na rubu monogram K, Vl. 
Kompánek

na rubu popis díla autorem

80 000 Kč
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106
AUTOR NEURČEN
LOVECKÉ ZÁTIŠÍ
olej, plátno
38,5 × 27 cm
sign. nezjištěna
28 000 Kč

105
AUTOR NEURČEN
LÉTO – ALEGORICKÝ OBRAZ
olej, plátno, rentoilováno
74,5 × 132,5 cm
sign. nezjištěna
dle vyjádření prof. Neumana jde 
pravděpodobně o obraz autora 
z neapolské školy kolem roku 1700
80 000 Kč



107
MUCHA ALFONS (1860–1939)
JAS DNE – Z CYKLU DENNÍ DOBY
1899
barevná litografie
101 × 35 cm
sign. PD Mucha 99 v tisku
95 000 Kč

108
MARKO KAROL (1822–1891)
KOUPAJÍCÍ SE DÍVKY V ROMANTICKÉ 
KRAJINĚ
olej, plátno
55,5 × 69 cm
sign. PD C Markó
260 000 Kč
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109
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)
HRADČANY
kolem 1910
barevná akvatinta
33 × 20,5 cm
sign. PD Vojt Preissig
35 000 Kč

110
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)
OSAMĚLÝ OSTROV
1904
barevná akvatinta
25 × 37 cm
sign. PD Vojt. Preissig
45 000 Kč
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111
AUTENGRUBER JAN (1887–1920)
KRAJINA Z JIŽNÍHO BAVORSKA
olej, plátno
25 × 31 cm
sign. na rubu na štítku Jan Autengruber
na rubu na štítku název díla autorem
60 000 Kč

Autorství označeno kovovým štítkem na rámu; 
vzadu papírová rukopisná nálepka s číslicí, názvem, 
datací a podpisem: „87. Z jižního Bavorska / 1916 / 
Jan Autengruber“

Vystaveno�
Galerie výtvarného umění v Chebu 2009, 
Západočeská galerie v Plzni – Masné krámy, 
Jan Autengruber, 2009 
Severočeská galerie umění Litoměřice, 
Jan Autengruber, 2010
Kunstmuseum Bayreuth, 2010
Oblastní galerie Jihlavy, 2012
Oblastní galerie v Liberci, 2012
Landesmuseum Niederösterreich, St. Pölten, 2013

Publikováno�a vyobrazeno
Zamlčená moderna, Praha 2009, s. 216–217
Vojtěch Lahoda, Jan Autengruber, Praha 2009, 
s. 52, reprodukce č. 42

Autengruber je příkladem umělce, který prošel 
školením v Mnichově a přinesl do Čech zkušenost 
napojenou na lokální německá umělecká centra. 
Zvláště v tomto směru se jeví vliv německých pozd-
ně impresionistických, secesních a expresionis-
tických skupin předcházejících příchodu Der blaue 
Reiter. Ztráta Autengrubera, díky jeho brzkému 
úmrtí, je srovnatelná se ztrátou Jindřicha Pruchy. 
Stylizace malířského gesta opravňuje zařadit dílo 
do širšího kontextu expresivních tendencí.
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112
PANUŠKA JAROSLAV (1872–1958)
U ŘEKY
kombinovaná technika, karton
49 × 70 cm
sign. LD Panuška
38 000 Kč

113
MERVART AUGUSTIN (1889–1968)
KRAJINA Z ČESKOMORAVSKÉ 
VYSOČINY
olej, lepenka
50 × 69 cm
sign. PD Aug. Mervart
28 000 Kč

114
BUBENÍČEK OTA (1871–1962)
NAD ŘEKOU
olej, lepenka
33 × 50,5 cm
sign. LD O Bubeníček
15 000 Kč



KLASICKÉ & MODERNÍ UMĚNÍ | 209

115
ULLMANN JOSEF (1870–1922)
KRAJ LESA
olej, karton
49,5 × 66 cm
sign. PD J. Ullman
na rubu potvrzení pravosti díla: 
Prof. Antonín Jarý, r. 1942
40 000 Kč

116
KALVODA ALOIS (1875–1934)
CESTIČKA POD STROMY
olej, lepenka
52 × 45 cm
sign. PD Al. Kalvoda
28 000 Kč

117
BUBENÍČEK OTA (1871–1962)
CHALUPY
olej, lepenka
34,5 × 49,5 cm
sign. PD O Bubeníček
12 000 Kč



118
KAVÁN FRANTIŠEK (1866–1941)
ZIMNÍ KRAJINA
olej, karton
50 × 66 cm
sign. LD Kaván
38 000 Kč

119
MACOUN GUSTAV (1892–1934)
TÁNÍ
olej, lepenka
47 × 60 cm
sign. PD G Macoun
28 000 Kč

120
ČÍLA OTAKAR (1894–1977)
Z ČÍNY
olej, překližka
55 × 64,5 cm
sign. PD O. Číla
25 000 Kč
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121
PLEINER VLADIMÍR (1891–1952)
Z KORSIKY
1929
olej, plátno
50,5 × 72 cm
sign. LD Pleiner 1929. II.
14 000 Kč

122
JAMBOR JOSEF (1887–1964)
TÁNÍ
1953
olej, lepenka
36 × 49 cm
sign. PD Jambor 1953
45 000 Kč
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123
OBROVSKÝ JAKUB (1882–1949)
DÍVČÍ POLOAKT
1935
olej, plátno
81 × 66 cm
sign. LD J. Obrovský 35
90 000 Kč

124
ŠIMON TAVÍK FRANTIŠEK (1877–1942)
KOUPALIŠTĚ V CAVTATU
olej, lepenka
27 × 34,5 cm
sign. LD T. F. Šimon, na rubu T. F. Šimon
na rubu název díla autorem
55 000 Kč
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125
OBROVSKÝ JAKUB (1882–1949)
ODPOČINEK U VODY
olej, plátno
129 × 110 cm
sign. PD J. Obrovský
190 000 Kč



126
KUPKA FRANTIŠEK (1871–1957)
KOMPOZICE – OBOUSTRANÁ KRESBA
1920–1925
oboustranná kresba tužkou
28,5 × 23,5 cm
neznačeno
odborná expertiza Pierre Brullé
30 000 Kč
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127
RYKR ZDENEK (1900–1940)
NA LABI (FORMÁNKOVSKÝ MLÝN V KOLÍNĚ)
kol. r. 1927
olej, malířská lepenka
64 × 80 cm
sign. na rubu Rykr
odborná expertiza PhDr. Jaromír Zemina; PhDr. 
Rea Michalová, Ph.D.
35 000 Kč

záměrů a mnohostranností výrazových prostředků, 
teprve současná historie umění adekvátně doce-
nila jeho iniciační roli v mnoha tvůrčích oblastech. 
Zdenek Rykr byl teoretikem umění, malířem, scéno-
grafem a reklamním grafikem. Jako teoretik viděl 
přímé souvislosti mezi moderním a starým uměním, 
protože modernímu umění nepřikládal tak radikálně 
novátorské významy, jak tehdy bylo zvykem. Jako 
reklamní grafik proslul zejména svou spoluprací s fir-
mou Orion. Realizoval pro ni nové propagační strate-
gie, podobající se těm, které známe dnes.

Posuzovaný obraz „Na Labi (Formánkovský mlýn 
v Kolíně) “ je dílem, v němž autor neofauvisticky 
rozehranými výtvarnými prostředky skvěle vystihl 
podobu města, jemuž se „říkalo (…) Kolín. (…) To město 
bylo šedivé, smutně a trochu studeně šedivé. Za 
noci bývalo pustě černé, až tma skučela hladovou 
úzkostí. Někdy však svítilo slunce a byly tam ostrovy 
domů, které jak tajuplné hrady vyvstávaly z nicoty “ 
(J. Durych, Vzpomínky z mládí, 1928).

Posuzovaný obraz „Na Labi (Formánkovský mlýn 
v Kolíně) “ je autentickým, kvalitním, neofauvistic-
ky cítěným dílem Zdenka Rykra, autora, který byl 
odbornou kritikou své doby označován jako „enfant 
terrible“ avantgardy – měl roli neúnavného experi-
mentátora, jehož projev se tvrdošíjně vzpíral všem 
zavedeným normativním soudům. Zatímco dříve 
budil rozpaky svou „nezařaditelností“, neobvyklou šíří 
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128
ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)
DÍVKA
1914
linoryt, akvarel
24 × 17,5 cm
sign. PD V. Špála
odborná expertiza PhDr. Ivo Helán 
15 000 Kč

129
FOLTÝN FRANTIŠEK (1891–1976)
ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE
1937
akvarel, papír na kartonu
36 × 26 cm
sign. PD Foltýn 37
odborná expertiza PhDr. Ivo Helán
20 000 Kč

130
KRÁL JAROSLAV (1883–1942)
ZÁTIŠÍ
barevné pastelky, papír
22 × 28 cm
sign. LD Král
odborná expertiza PhDr. Marie Dohnalová
22 000 Kč
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131
ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
SCÉNICKÝ NÁVRH
kresba tužkou, pastelky, papír
18 × 20 cm
sign. nezjištěna
odborná expertiza PhDr. Jaromír Zemina
60 000 Kč

Tato kresba je dílem Jana Zrzavého z roku 1941. 
Tehdy Zrzavý spolupracoval jako scénograf na uve-
dení opery Antonína Dvořáka Armida v Národním 
divadle v Praze. Režisérem byl Ferdinand Pujman, 
který se Zrzavým pracoval velmi rád už od třicátých 
let, premiéra inscenace se konala 22. 11. 1941.

Jak potvrzuje malířův přípis, jde tu o návrh na výpra-
vu 1. dějství opery, odehrávajícího se v Armidině 
paláci v syrském Damašku za první křižácké výpravy.
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132
PROCHÁZKA ANTONÍN (1882–1945)
MATĚJ KALÁB
olej, plátno
27 × 18 cm
neznačeno
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
50 000 Kč

Reprodukováno
v katalogu Památce Antonína Procházky, 1948, 
č. XVII

133
PROCHÁZKA ANTONÍN (1882–1945)
MATKA KALÁBOVÁ
olej, plátno
27 × 18 cm
neznačeno
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
50 000 Kč

Reprodukováno
v katalogu Památce Antonína Procházky, 1948, 
č. XVIII
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Posuzované dílo „Portrét paní Kalábové (Matka 
Kalábova) “ představuje autentickou, výtvarně zdat-
nou, na trhu zcela ojedinělou juvenilní práci Antonína 
Procházky, autora, který spolu se svými vrstevníky 
z legendární „Osmy“ a „Skupiny výtvarných umělců“ 
svou tvorbou a veškerým konáním přispěl k tomu, 
že se české umění významným způsobem podílelo 
na výbojích a převratných změnách evropské moder-
ní kultury. Svou participací na iniciačním nástupu 
expresionismu se účastnil nezbytného rozchodu 
s malířskou tradicí minulosti a vstupu do dynamic-
kého století dvacátého. Následným příklonem k pro-
blematice kubismu dal vzniknout spolu se svými 
nejbližšími druhy B. Kubištou, E. Fillou, V. Benešem 
a O. Gutfreundem i architekty J. Gočárem, 
J. Chocholem, P. Janákem ad. ve světovém kontex-
tu prokázanému pražskému kubistickému centru. 
Přechod od kubismu ke klasicismu, ke kterému 
dospěl kolem poloviny dvacátých let, nebyl náhlým 
a umělým výtvarným přerodem, ale zcela logickým 
vývojem, podloženým jeho rozsáhlým studiem staré 
evropské i východní kultury a filozofie.

Při posuzování předloženého díla se však musí-
me vrátit k počátkům malířovy tvorby, stejně jako 
k podmínkám, z nichž jeho dílo rostlo. Život Antonína 
Procházky se v dětství utvářel v harmonickém 
prostředí malé hanácké vesničky Vážany nedaleko 
Vyškova, charakteristické přetrvávajícími lidovými 
zvyky a tradicemi, jež určovaly rytmus celého roku 
s bohatým společenským děním uvnitř širokých 
příbuzenských vztahů i přátelských vazeb. Pestrá 
barevnost krojů a jadrná zemitost malebného kraje 
skýtaly chlapci základní zážitky, ze kterých bude ve 
své výtvarné tvorbě jaksi „podprahově“ navždy těžit.

Zatímco rodina by bývala měla ráda z Toníka sedlá-
ka (jeho otec pocházel ze selského rodu) a později 
kněze (v matčině rodině se toto povolání vyskytova-
lo), chlapec tíhl spíše ke kreslení a zájmu o literatu-
ru, zálibám, jež se u něj později stále prohlubovaly. 
Prostředí vhodné ke svému duševnímu rozvoji 
tak našel jako student arcibiskupského gymná-
zia v Kroměříži. Po absolutoriu vedla jeho cesta 
do Prahy, kde na přání neústupných rodičů nastoupil 
roku 1901 na právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy 
univerzity, kde vydržel tři semestry. Zájmy mladého 
muže však již tehdy byly natolik vyhraněné, že jeho 
kroky záhy vedly na Uměleckoprůmyslovou školu, 
jež ho však svou tradiční výukou neuspokojila, 
až nakonec zakotvil na Akademii výtvarných umění 
(roku 1904 přestoupil do třetího ročníku k prof. 
V. Bukovacovi). Ta se stala doslova „líhní talentů“ 
celé generace – mezi Procházkovy spolužáky patřili 

Emil Filla, Otakar Kubín (Coubine), Bohumil Kubišta, 
Václav Špála, Bedřich Feigl, Willi Nowak, Alfred 
Justitz, Rudolf Kremlička a další, kteří zanechali 
výraznou stopu na bohaté cestě českého moderního 
umění.

„Portrét paní Kalábové (Matka Kalábova) “ vyniká 
zvládnutím všech fines malířského řemesla i schop-
ností jemného psychologického postřehu. Je urči-
tým pandánem k souběžně vytvořenému „Portrétu 
mladého muže (Štěpán Kaláb) “ a vřazuje se do rané 
Procházkovy portrétní linie, jež vrcholí o rok poz-
dější podobiznou manželů Vavrouchových (1905, 
GVU Ostrava), která je již směle zařaditelná mezi 
Procházkovy opravdu mistrné práce.

Antonín Procházka vstoupil do výtvarného života 
na samém počátku dvacátého století. Po matu-
ritě na kroměřížském gymnáziu se stává nejprve 
žákem Uměleckoprůmyslové školy v Praze, od roku 
1904 studuje na Akademii výtvarných umění (prof. 
Bukovac, Schwaiger). Nekonvenčnímu duchu mladé-
ho malíře však tradiční nazírání pedagogů nevyhovu-
je, a tak se spolu s Emilem Fillou vydává na proslulé 
putování evropskými městy za starým a novým 
uměním. V letech 1907 a 1908 se stává účastníkem 
obou výstav skupiny Osma, o tři roky později čle-
nem Skupiny výtvarných umělců. Přestože se již 
tehdy řadil k předním představitelům moderní české 
kultury, musel se z existenčních důvodů delší dobu 
věnovat pedagogické činnosti. Od roku 1910 půso-
bil v Ostravě, v letech 1921–1924 v Novém Městě 
na Moravě. Od roku 1924 se jeho trvalým domovem 
stalo Brno.

Po období výtvarné dramatizace, ovlivněné příkla-
dy Edvarda Muncha, Vincenta van Gogha, Honoré 
Daumiera ad., vstupuje autor na pole kubismu, 
výtvarného směru, o kterém dnes není pochyb, 
že je nejdůležitějším momentem novodobých dějin 
výtvarného umění. Již Emil Filla si ve svých zápis-
cích uvědomoval, že kubismus je „metoda nového 
vnímání světa a nový poměr subjektu a objektu “. 
Emil Filla a Antonín Procházka byli prvními českými 
umělci, kteří usilovali o ryze výtvarnou formu zalo-
ženou na pevných zásadách kubistické konstrukce 
obrazové plochy. Právě v těchto dvou zakladatel-
ských osobnostech pak kubistická koncepce nalezla 
své hlavní pokračovatele i v průběhu dvacátých let. 
Jejich nová díla však nemohla popřít ozvuky pře-
vratné doby. Vyzařuje z nich životní pocit značně 
odlišný od období, kdy se teprve odhodlávali vstou-
pit do výtvarných oblastí na domácí půdě nepro-
zkoumaných.
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137
MUSATOV GRIGORIJ (1889–1941)
MATEŘSTVÍ
1940
olej, plátno
72,5 × 59,5 cm
sign. LD G. Musatov 1940
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
50 000 Kč

134
KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)
ŽENA
1943
tempera, karton
25 × 20 cm
sign. PN P. Kotík 43
25 000 Kč

135
KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)
KOUPAJÍCÍ SE ŽENY
1927
kombinovaná technika, karton
20,5 × 28,5 cm
sign. PD monogram P. K. 27
na rubu popis díla
24 000 Kč

136
LIESLER JOSEF (1912–2005)
HEREC V ŠATNĚ
1948
tempera, karton
48,5 × 63 cm
sign. PU Liesler 48, LD Liesler
16 000 Kč
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Posuzovaný obraz „Mateřství “ je autentickým, chvě-
jivě impresivním a neobyčejně půvabným dílem 
Grigorije Musatova, malíře patřícího za první republi-
ky k neodmyslitelným členům spolku Umělecká bese-
da, autora barvitého osudu, který vstoupil do dějin 
českého moderního umění jako velmi osobitý zjev, 
i když jeho tvorba nikdy neztratila základní charakte-
ristiky ruského umění. A právě proto obohatil české 
meziválečné umění o další duchovní rozměr, jak 
k tomu často dochází při setkávání odlišných kultur.

Posuzovaný obraz „Mateřství“ je dílem neobyčejné 
výtvarné delikátnosti a nevšedního poetického 
kouzla z autorova pozdního období. Musatovův styl 
tu vyzrál ve velmi originální adaptaci impresivního 
stylu. S impresionismem ho, kromě paralely s dílem 
Augusta Renoira, pojí především výrazná úloha při-

řčená na obraze barvě a zdůrazněná poetická nála-
dovost. Autorovo úsilí o světelný, básnivý projev však 
lze současně přiřadit k širší tendenci meziválečné 
poetické malby, která nabývala mnoha odstínů od 
artificialismu Jindřicha Štyrského a Toyen, přes Mlna 
Josefa Šímy, až k snovým aktům Jana Baucha.

V posuzovaném obraze „Mateřství “, ztvárňujícím 
námět, k němuž se autor několikrát v různých 
podobách vrátil, uplatnil Grigorij Musatov příkladně 
svou technikou rozostřování kontur a zaznamenání 
úchvatného barevného dojmu. Na plátně se rozhos-
tila atmosféra radostných chvil, jež si vychutnává 
matka se svým potomkem. V depresivní náladě 
válečného konfliktu představovalo intimní téma 
mateřství neklamnou manifestaci humanistických 
hodnot. 
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138
TOYEN (MARIE ČERMÍNOVÁ) (1902–1980)
SCHOVEJ SE, VÁLKO!
1944
9× zinkografie 109/300
25,5 × 35,5 cm
sign. 9× PD Toyen 44 v tisku
kompletní soubor devíti zinkografií v originálním přebalu
150 000 Kč
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139
HOFFMEISTER ADOLF (1902–1973)
PORTRÉT
1960
koláž, kresba tuší
42,5 × 31 cm
sign. LU monogram AH 60
na rubu vývozní razítko NG Praha
24 000 Kč

141
TICHÝ FRANTIŠEK (1896–1961)
COMMEDIA DELL ARTE II
1943
suchá jehla
20 × 21 cm
sign. LD Tichý 46
v soupisu grafického díla č. 90
18 000 Kč

140
TICHÝ FRANTIŠEK (1896–1961)
FANTOM
1944
suchá jehla
31,5 × 25 cm
sign. LD Tichý 45
v soupisu grafického díla č. 114
22 000 Kč
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142
TIKAL VÁCLAV (1906–1965)
KOČÁR VE MĚSTĚ
1940
kresba tuší
29 × 21 cm
sign. LD Václav Tikal 40
18 000 Kč

143
ZYKMUND VÁCLAV (1914–1984)
FIGURÁLNÍ KOMPOZICE
1944
kombinovaná technika, tempera, 
pastel, tuš, karton
22 × 45 cm
sign. PD V. Zykmund, 44
25 000 Kč
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144
JIROUDEK FRANTIŠEK (1914–1991)
ZAHRADA
1939
olej, plátno
72 × 54,5 cm
sign. PD F. Jiroudek, na rubu F. Jiroudek 
1939
29 000 Kč

145
HOLAN KAREL (1893–1953)
CHALUPA U RYBNÍKA
1949
olej, sololit
60 × 90 cm
sign. PD K. Holan 49
55 000 Kč
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146
JÍRA JOSEF (1929–2005)
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
olej, překližka
50 × 60 cm
sign. PD J. Jíra
na rubu štítek s popisem
50 000 Kč

147
SÝKORA ZDENĚK (1920–2011)
ZIMA NA OHŘI
1952
olej, plátno
45 × 60,5
sign. PD Sýkora 52, na rubu na blindrámu 
Zdeněk Sýkora
na rubu štítek s popisem díla
80 000 Kč
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148
MAREŠOVÁ MILADA (1901–1987)
V PAŘÍŽI – ST. GERMAIN
kombinovaná technika, karton
17,5 × 23,5 cm
sign. PD Milada Marešová
80 000 Kč

149
MIKULKA ALOIS (1933)
OPILÍ TRAMPOVÉ
1987
olej, plátno
69 × 84 cm
sign. na rubu A. Mikulka 1987
LD název díla autorem
65 000 Kč



KLASICKÉ & MODERNÍ UMĚNÍ | 229

150
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
BRONZINO
1975
koláž, roláž
27 × 42 cm
sign. PD monogram JK 75
28 000 Kč

151
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
FIG. 3., 2., 4., 1.
1969
koláž
21,5 × 15 cm
sign. PD monogram JK 69
na rubu štítek Galerie Ursula 
Wendtorf, Franz Swetec 
s popisem díla
27 000 Kč

152
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
FIGUR 4
1967
strojopis, zinkografie
21,5 × 14,5 cm
sign. PD monogram JK 67
na rubu štítek Galerie 
Schoeller s popisem díla
27 000 Kč

153
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
MONTE REAL
1969
koláž
13 × 18 cm
sign. PD monogram JK 69
na rubu štítek Galerie Ursula 
Wendtorf – Franz Swetec 
s popisem díla
27 000 Kč
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154
ANDERLE JIŘÍ (1936)
POSTAVY
1987
kombinovaná technika, plátno
62 × 46 cm
sign. LD 372/1987 Anderle
40 000 Kč

158
CHABA KAREL (1925–2009)
NOC S ÚPLŇKEM
1977
olej, dřevěná deska
49 × 36 cm
sign. LD Chaba 77
na rubu popis díla autorem
38 000 Kč

157
FÁRA LIBOR (1925–1988)
AKT ŽENY
70. léta 20. stol. 
tempera, kvaš, karton
88 × 60 cm
sign. nezjištěna
28 000 Kč

156
KUČEROVÁ ALENA (1935)
SEDÍCÍ AKT
1967
tisk z perforovaného plechu 11/20
53 × 74,5 cm
sign. PD Alena Kučerová 1967
18 000 Kč

155
ANDERLE JIŘÍ (1936)
LE QUATTRO STAGIONI
1985
lept, varianta s kresbou 1/1
94,5 × 62,5 cm
sign. UD Jiří Anderle 1985
12 000 Kč
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159
JANEČEK OTA (1919–1996)
TERČ
akryl, plátno
100 × 70,5 cm
sign. UD O. Janeček, PD Janeček, na rubu Ota 
Janeček
na rubu název díla autorem
70 000 Kč

160
SMETANA JAN (1918–1998)
PŘEDJAŘÍ
1964
olej, plátno
90 × 130 cm
sign. PD Smetana 64, na rubu Jan Smetana / 
1964
na rubu popis díla autorem
80 000 Kč
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161
SOUČEK KAREL (1915–1982)
KAVÁRNA
1969
kombinovaná technika, karton
46,5 × 66,5 cm
sign. PD K. Souček 69
26 000 Kč

162
LEHOUČKA JOSEF (1923–1999)
ZELENÝ POKOJÍČEK II.
1993
olej, plátno na sololitu
55 × 65 cm
sign. LD J. Lehoučka 93, na rubu J. Lehoučka 
/1993
na rubu popis díla autorem
55 000 Kč
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163
VESELÝ ALEŠ (1935–2015)
STRUKTURA
barevná strukturální grafika
59,5 × 46,5 cm
sign. UD Aleš Veselý
65 000 Kč

164
BOUDNÍK VLADIMÍR (1924–1968)
MOTOR
1958
strukturální grafika, dřevořez
28,5 × 18 cm
sign. PD Vladimír Boudník - 1958.
25 000 Kč

Reprodukováno
varianty v soupisu díla č. 289. – 291
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165
BOUDNÍK VLADIMÍR (1924–1968)
SIXTINSKÁ KAPLE
1963
strukturální grafika 4/50
21 × 31 cm
sign. PD Vladimír Boudník 14. 9. 1963
30 000 Kč

Reprodukováno
varianty v soupisu díla č. 591. – 596

166
BOUDNÍK VLADIMÍR (1924–1968)
BEZ NÁZVU
1965
aktivní grafika
15,5 × 24,5 cm
sign. UD V. Boudník 1965-3.
45 000 Kč

Reprodukováno�
varianta v soupisu díla č. 736

168
KOBLASA JAN (1932–2017)
TOUHA OBEJMOUT
1970
bronzová plastika
v. 33,5 cm
sign. zespodu monogram K 70
130 000 Kč

167
ZÍVR LADISLAV (1909–1980)
ŽENA S DLOUHÝMI VLASY
1967
plastika, pálená hlína, barva
v. 43 cm
sign. zezadu Zívr 1967 III
30 000 Kč
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169
PEŠICOVÁ JAROSLAVA (1935–2015)
JAN PALACH
1968
olej, sololit
119,5 × 89,5 cm
sign. PD Pešicová 68
80 000 Kč

170
MÁLEK ANTONÍN (1937)
POKUS O ABSTRAKCI
1958
olej, lepenka
71 × 55 cm
sign. LN 11. XII. 58, na rubu Málek XII. 1958
na rubu popis díla autorem
45 000 Kč

171
VACA KAREL (1919–1989)
CAFÉ DO BRAZIL
1986
kombinovaná technika, olej, koláž, textilie 
na překližce
51 × 41 cm
sign. na rubu Vaca, Karel Vaca / 86
na rubu popis díla autorem a štítek pozůstalosti 
autora s popisem díla
25 000 Kč
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172
VOHRABAL JOSEF (1908–1994)
NEKLIDNÝ BENDŽISTA
1982
enkaustika, plátno
95 × 72 cm
sign. PD Vohrabal 82, na rubu J. Vohrabal / 1982
na rubu popis díla autorem
45 000 Kč

Nabízený olej „Neklidný bendžista “ představuje 
autentické, sběratelsky exkluzivní dílo Josefa 
Vohrabala – malíře, hudebníka, keramika, autodidak-
ta a mimořádně aktivní osobnosti, především brněn-
ské výtvarné scény, druhé poloviny 20. století. 

Jako malíř se na výtvarném poli objevil poměrně 
pozdě, a to až na přelomu 50. a 60. let. Pro vývoj 
Vohrabalovy tvorby bylo stěžejní především setká-
ní a následné přátelství s Bohumírem Matalem 
a Jánušem Kubíčkem. Zpočátku tvořil ženské posta-
vy u zrcadla, později se zaměřil na kubizující figurál-
ní kompozice hudebníků a sportovců.

V průběhu druhé poloviny 60. let se figura 
z Vohrabalových děl čím dál více vytrácí.

V 70. letech začal pod vlivem inspirace J. Kubíčka 
používat enkaustiku. Touto technikou již tvořil 
především abstraktní kompozice bizarních nepravi-
delných tvarů s měkkou modelací, převážně sytých 
barevných odstínů.

V centru jeho zájmu byli v té době především hudeb-
níci, popřípadě tanečníci. Sám autor byl muzikálně 
zaměřen. Hudba a pohyb se tak přirozeně přenesly 
i do jeho díla výtvarného. Vohrabalovy práce mohou 
mnohdy svým rytmem a ladností připomínat i díla 
představitelů orfismu (Roberta Delaunaye). I když 
v barevnosti je Vohrabalova práce tlumenější a tem-
nější, technika enkaustiky také nechává křivky tvarů 
v jakémsi mlhavém oparu.

Zde představené plátno „Neklidný bendžista “ 
z roku 1982 je výtvarně velmi zdařilou a kvalitní 
prací umělcova vrcholného období. Podobně jako 
u Vohrabalových jiných děl vyzařuje i zde mimořád-
ná vibrace mezi tvarem a barvou. Plošné barevné 
segmenty v důmyslné rytmizaci vyvolávají navzdory 
svému přesnému umístění dojem pohybu v nehlubo-
kém prostoru.
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173
JÍRA JOSEF (1929–2005)
ÚZKOST – Z PROTIVÁLEČNÉHO CYKLU
1980
olej, plátno
85 x 100 cm
sign. PD J. Jíra 80, na rubu J. Jíra
na rubu popis díla autorem
290 000 Kč

174
KOMÁREK VLADIMÍR (1928–2002)
NOTRE DAME
1999
olej, plátno
100 × 70 cm
sign. UD V. Komárek 99
na rubu štítek s popisem díla
120 000 Kč

175
RONOVSKÝ FRANTIŠEK 
(1929–2006)
VZPOMÍNKY NA PAŘÍŽ
90. léta 20. stol.
akryl, sololit
59 × 69 cm
sign. PD Fr. Ronovský
na rubu posudek Jiří Urban, 
historik umění
110 000 Kč
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176
NĚMEC RUDOLF (1936–2015)
ŽLUTÝ KRISTUS
2006
akryl, vrypy, plátno
100 × 80 cm
sign. na rubu Rudolf Němec / 2006
na rubu název díla autorem
80 000 Kč

177
LIESLER JOSEF (1912–2005)
NĚKDY SIRKA, ZUBY A SMRTKA 
NAHÁNĚJÍ STRACH
1995
olej, sololit
51 × 79 cm
sign. PU Liesler 95
na rubu autorský štítek s popisem díla
40 000 Kč
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178
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
VRAKOVIŠTĚ
1982
olej, sololit
25 × 35 cm
sign. PD Matal 82, na rubu Matal 82
na rubu název díla autorem
45 000 Kč

179
RITTSTEIN MICHAEL (1949)
HŘEBÍKOVÝ
1997
kombinovaná technika, asambláž, plátno
80,5 × 85,5 cm
sign. PD M. Rittstein 97
70 000 Kč

180
ISTLER JOSEF (1919–2000)
OBJEKT
kombinovaná technika, olej, karton
64 × 44,5 cm
sign. PD Istler
35 000 Kč
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181
GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)
ULICE
1968
olej, sololit
61 × 81 cm
sign. PD F. Gross
LD dedikace autorem
120 000 Kč

Vystaveno
Skupina Radar, Galerie Vltavín, 1994, kat. č. 5

Reprodukováno
časopis Ateliér, článek Jiřího Kotalíka k výstavě 
Skupiny Radar

Dílo „Ulice“ je autentickou prací Františka Grosse – 
českého výtvarníka, který dokázal unikátně spojit 
svůj cit ke krajině i k městskému prostředí. Během 
studia u prof. Oldřicha Blažíčka na pražské VUT 
si Gross uvědomil, že nestačí pouze sledovat obrysy 
kresleného předmětu, ale je nutné vnímat citlivě 
a přesně i obrysy okolních předmětů a tvarů. 

Výtvarné cítění se u Františka Grosse pozoruhod-
ně propojilo i s jeho hudebním talentem. Rytmické 
uspořádání, jistá hravost a harmonie zdánlivě 
nesourodého celku, mohou odkazovat ne Grossovo 
několikaleté působení v jazzovém orchestru.
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182
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
HLAVA FRANTIŠKA HUDEČKA
2009
olej, plátno
128 × 97,5 cm
sign. PD Načeradský 2009
85 000 Kč

183
RITTSTEIN MICHAEL (1949)
BAZÉN – FIGURY
1977–1978
textilie, olej, deska
62 × 105,5 cm
sign. PD M. Rittstein 77-78, na rubu 
M. Rittstein 77-78
70 000 Kč
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184
BOLF JOSEF (1971)
NARAPOIA
2002–2003
tempera, karton
70 × 100 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2002-3
na rubu název díla autorem
38 000 Kč

185
KOBLASA JAN (1932–2017)
VYSAVAČOVÝ MUŽ
dřevěná plastika, asambláž, polychromie
v. 65 cm
sign. nezjištěna
80 000 Kč

Provenience
soukromá sbírka severní Německo
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186
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
BEZ NÁZVU
1970
proláž, prokládaná koláž
14,5 × 20 cm
sign. PD monogram JK 70
na rubu štítky Galerie Schoeller s popisem díla
27 000 Kč
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187
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
PTAČÍ HERCI
1985
olej, plátno
50,5 × 70,5 cm
sign. PD Matal 85
90 000 Kč

Bohumír Matal patří k nejvýraznějším osobnostem 
české poválečné malby. Po roce 1968 začal v obra-
zech rozvíjet konstruktivisticky orientované cykly 
a čistotu barevných tónů. V jeho díle v 70. a 80. 
letech v cyklech „Lidská přítomnost “, „Ptačí herci “ 
nebo „Monumenty “ v podstatě nastala nová éra jeho 
tvorby. Jeho silnou stránkou byly i monumentální 
práce.

Nadčasové malířské 
a kreslířské vize
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188
ŠPAŇHEL JAKUB (1976)
STŘÍBRNÝ LUSTR
2016
akryl, pigment, plátno
150 x 110 cm
sign. na rubu Jakub Špaňhel 2016
na rubu název díla autorem
80 000 Kč

189
KOBLASA JAN (1932–2017)
BEZ NÁZVU
2001
tempera, karton
59 × 84 cm
sign. PD monogram K 2001
10 000 Kč
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190
SÝKORA ZDENĚK (1920–2011)
ČERNO-BÍLÁ STRUKTURA
1971
serigrafie 94/100
60 × 60 cm
sign. na rubu Sýkora 71
na rubu popis díla
40 000 Kč

191
KUČERA ZDENĚK (1935)
VARIACE III.
2002
akryl, sololit
60 × 60 cm
sign. na rubu Zd. Kučera / 5/2002
na rubu popis díla autorem, přiložený certifikát 
pravosti od manželky autora
25 000 Kč

192
BOŠKA JINDŘICH (1931–2017)
KOMPOZICE III.
1975
olej, sololit
66 × 47 cm
sign. LD Boška
45 000 Kč
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193
KUBÍČEK JAN (1927–2013)
ČTYŘI ČTVERCE
1971/1976
akryl, fixativ, karton
24 × 23,5 cm
sign. PD Jan Kubíček 1971/76
na rubu popis díla autorem
45 000 Kč

196
KUBÍČEK JAN (1927–2013)
ROZDĚLENÉ KRUHY, TŘI DIMENZE
1992–1994
akryl, karton
34 × 14 cm (výřez)
sign. UD Jan Kubíček 1992-4
na rubu popis díla autorem
45 000 Kč

195
OVČÁČEK EDUARD (1933)
E. T. 423
1978
olej, plátno
57 × 67,5 cm
sign. UN E. Ovčáček 78, na rubu 
Eduard Ovčáček 1978, E. Ovčáček 78
na rubu popis díla autorem
60 000 Kč

194
GRYGAR MILAN (1926)
AKUSTICKÁ KRESBA
kombinovaná technika, tuš, fix, 
karton
73 × 51 cm
sign. PD Milan Grygar
120 000 Kč
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197
SÝKORA ZDENĚK (1920–2011)
JAN NERUDA: PÍSNĚ KOSMICKÉ
7× barevná serigrafie 33/50
34 × 35,5 cm
sign. 7× různě Sýkora
kompletní soubor v originálním přebalu, 26. sv. bibliofilské 
edice Aulos, 1999, tisk č. 33 z 50, 7 barevných serigrafií 
z toho dvě dvoustranné
120 000 Kč
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AUKČNÍ ŘÁD AUKČNÍ SÍNĚ
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553

I. Úvodní ustanovení
1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl Aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o. formou 

aukcí.
2. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu 

s právními normami České republiky. 
3. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty Aukční síně a další osoby pouze se souhlasem Aukční síně.
4. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553.
5. Konání aukce oznamuje Aukční síň dle svého uvážení způsobem obvyklým, například v aukčním katalogu, na svých internetových 

stránkách, ve sdělovacích prostředcích apod.
6. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. 

II. Výklad pojmů
Pro účely tohoto aukčního řádu se pod jednotlivými pojmy rozumí následující: 
a.  aukce – forma prodeje uměleckého předmětu, kdy věc je prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu předem neurčeného počtu zájem-

ců. Vlastnictví k věci přechází na kupujícího zaplacením ceny. 
b.  licitátor – je osoba určená Aukční síní k řízení a provádění aukce, činí jménem Aukční síně všechny úkony s tím spojené, zejména 

zahajuje a řídí aukci, organizuje podávání nabídek zájemců o koupi a uděluje tzv. příklep, tj. ukončení podávání nabídek a potvrzení 
nejvyšší podané nabídky, 

c.  zájemce o provedení aukce – právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s Aukční síní písemnou smlouvu o provedení prodeje kon-
krétního předmětu formou aukce, může to být též Aukční síň, 

d.  účastník aukce – právnická nebo fyzická osoba, oprávněná účastnit se aukce. Účastníkem aukce může být pouze klient Aukční síně, 
nesmí být vlastníkem věci ani osobou jednající ve prospěch koupi pro vlastníka. Účastníkem aukce může být pouze osoba plně práv-
ně způsobilá, starší 18 let, dodržující aukční řád, pravidla a zvyklosti slušného a vhodného chování na aukci a osoba, která nezmařila 
dřívější aukce Aukční síně, resp. společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o. Není přípustné dražit za osoby uvedené výše. 
Účastníci aukce prokazují svoji totožnost platnými průkazy totožnosti (například osobní/občanský/ průkaz, pas) a jednají-li v zastou-
pení, předávají Aukční síní plnou moc opravňující k zastupování na aukci jiným klientem Aukční síně. Podmínkou účasti na aukci může 
být též složení dražební jistiny, byla-li Aukční síní požadována. Účastník aukce obdrží od zástupce Aukční síně číselné označení, pod 
kterým se zúčastní aukce. Po dohodě s Aukční síní se může klient zúčastnit aukce po telefonu za podmínky udělení plné moci Aukční 
síni pro tento způsob aukce. Při tomto způsobu aukce musí Aukční síň postupovat maximálně výhodně pro účastníka aukce. 

e.  aukční jistina – není vyžadována 
f.  aukční katalog – seznam předmětů, které budou v konkrétní aukci nabízeny klientům Aukční síně k prodeji. Katalog je uveřejněn 

na webových stránkách Aukční síně www.acb.cz . 
g.  vydražitel – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. příklepem. 

Po zaplacení ceny se stává vlastníkem věci. 
h.  klienti Aukční síně – zájemci o koupi uměleckých děl formou aukcí pořádaných Aukční síní, které zaregistruje Aukční síň. Na regis-

traci není právní nárok a je zcela v kompetenci Aukční síně, která může žádost o registraci odmítnout bez udání důvodů. Klienty 
Aukční síně mohou být právnické nebo fyzické osoby (starší 18 let), které prokážou zákonným způsobem svoji totožnost (například 
výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, pas). Poruší-li klient Aukční síně tento aukční řád, může být Aukční síní bez dalšího 
jeho registrace zrušena, o čemž bude Aukční síní prokazatelným způsobem vyrozuměn.

III. Organizace aukce
1. Předměty zařazené do aukce budou vystaveny v den konání aukce za účelem umožnění jejich prohlídky. Místo: Praha 1, Topičův 

salon, 1. patro. Zájemci o prohlídku vystavených předmětů jsou povinni respektovat opatření Aukční síně k zajištění ochrany vysta-
vených předmětů. Za prohlídku předmětů určených k prodeji v aukci se neplatí. 

2. Přístup na aukci mají pouze klienti Aukční síně, pracovníci Aukční síně, další osoby pouze se souhlasem Aukční síně, jinak aukce není 
veřejná. V průběhu aukce nelze pořizovat fotografie, filmy ani žádné jiné záznamy bez souhlasu Aukční síně. 

3. Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce. 
4. Aukce je zahajována zástupcem Aukční síně, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního řádu a oznámit 

z toho vyplývající pokyny k organizaci aukce.
5. Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor. Vždy musí být nezaměnitelně označen předmět aukce (prodeje), zpravidla alespoň 

odkazem na katalog. Licitátor oznámí tzv. nejnižší podání, což je cena (částka), za kterou je možno věc koupit v případě, že nebyla 
stanovena rezervní cena, tj. minimální požadovaná cena majitele předmětu. Pokud rezervní cena stanovena byla, a příhozy učiněné 
na sále nedosáhly její výše, prohlásí licitátor předmět za neprodaný. Neprojeví-li žádný z klientů Aukční síně o koupi zájem, licitátor 
aukci předmětu ukončí slovy „neprodáno či položka zůstává“. Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí Aukční 
síně.

6. Zájemci o koupi věci činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně zvednutím čísla 
současně s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem. 

7. Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí
 1. 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10.000 Kč
 2. 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč
 3. 5.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
 4. 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč
 5. 50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 Kč, ale méně než 5.000.000 Kč
 6. 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč
 7. 250.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 Kč a více 
 O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
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8. Neučiní-li žádný účastník aukce vyšší nabídku, zopakuje licitátor výši poslední nabídnuté částky spolu se slovy, …poprvé, … podru-
hé… a potřetí pro číslo… a úderem kladívka aukci ukončí s tím, že účastník aukce s poslední nabídkou má povinnost za tuto částku 
věc koupit (k částce se připočítává aukční poplatek). Podanými nabídkami v aukci (příhozy) jsou účastníci vázáni, což znamená neod-
volatelnou nabídku za danou částku věc koupit. Cenu dosaženou v aukci nelze snížit. 

9. Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce řeší s konečnou platností Aukční síň v duchu zásad poctivého 
obchodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být uplatněny přímo v aukčním sále 
viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží.

IV. Způsob placení
1. Vydražitel je povinen zaplatit částku, za kterou věc vydražil, včetně aukční přirážky, pokud možno do skončení aukce; nejpozději 

však do deseti dnů po skončení aukce. Platbu je možno provést: 
 1. v hotovosti na místě dražby nebo v kanceláři Akčního domu, nebo
 2. na bankovní účet Aukčního domu, číslo účtu: 27-0461150247/0100. 
 3. Platební karty nejsou akceptovány.
2 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. Vlastnické právo k vydraženému předmětu přechází 

zaplacením ceny vydraženého předmětu spolu s aukčním poplatkem ve lhůtách dle aukčního řádu. 

V. Ostatní
1. Vydražitel je povinen převzít zaplacenou věc získanou aukcí nejpozději do dvaceti dvou pracovních dnů po aukci, nedohodne-li se 

s aukční síní jinak. 
2.  Aukční síň zajišťuje dopravu věcí získaných aukcí pouze po dohodě s vydražitelem. Aukční síň zajišťuje pouze zabalení věci obvyklé 

pro předání věci, nikoliv speciální balení, například pro dopravu. 
3.  Reklamace na věci získané v aukci se řídí právními normami České republiky. Všechny údaje a veškerá prohlášení uvedená v katalo-

gu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, jakosti, původu, data, stáří, Provenience, stavu či odhadní vydražovací 
ceny vyjadřují pouze názor Dražebníka. Dražebník si vyhrazuje právo konzultovat jakékoliv odborníky či úřední místa, která uzná za 
vhodné. Každá zainteresovaná osoba, jakož i každý účastník aukce se musí řídit vlastním názorem a Dražebník nenese odpovědnost 
za správnost takového názoru, i pokud tento názor bude ovlivněn názorem Dražebníka. Dražebník neposkytuje na vydražené před-
měty žádnou záruku a všechny záruky jsou tímto vyloučeny. Dražené předměty se draží jako umělecké předměty a veškeré jejich pří-
padné vady jsou zohledněny v příklepové ceně, s čímž vydražitel výslovně souhlasí a stvrzuje učiněním příhozu, kterému je následně 
udělen příklep. Vzhledem k charakteru a povaze dražených předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému je následně udělen 
příklep, vzdává svých práv z vadného plnění, včetně případných práv ve smyslu § 1916 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Reklamace předmětů vydražených osobně v aukční síni Dražebník nepřijímá; předměty vydražené na základě plné moci či telefonic-
kého zastupování udělené Dražebníku lze vydražitelem reklamovat nejpozději při jejich převzetí. 

4.  Aukční síň vydá vydražiteli po zaplacení daňový doklad o zaplacení a na přání písemné potvrzení o nabytí věci z aukce. 
5.  Předměty podléhající režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů 

a zákona č. 71/1997 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů, musí být 
takto označeny ve všech dokumentech aukce, zejména v katalogu, musí být oznámeny při vyvolání věci a v potvrzení o nabytí věci 
pro vydražitele. 

6.  Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky. 

Ochrana osobních údajů
Účastník aukce tímto uděluje společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., IČ: 60715553, se sídlem Brno, Lerchova 299/7, Stránice, 
602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16013 (dále též jen „správce“), svůj sou-
hlas s tím, aby ve smyslu ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU 
(v platném znění) zpracovával následující osobní údaje účastníka aukce: jméno příjmení, datum narození, adresa bydliště, email a tele-
fon, a to za účelem vyrozumívání účastníka aukce o konání dalších aukcí, zasílání aukčních katalogů a nabídek ostatních služeb správce. 
Uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány po nezbytně nutnou dobu; nevyplývá-li z příslušného obecně závazného právního 
předpisu jinak, je účastník aukce srozuměn s tím, že za nezbytně nutnou dobu zpracování osobních údajů se považuje doba 10 let.
Účastník aukce uděluje správci svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů. Účastník aukce je srozuměn 
s tím, že svůj souhlas může vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla správce zapsanou v obchod-
ním rejstříku. Účastník aukce je dále srozuměn s tím, že zpracování jeho osobních údajů bude provádět správce prostřednictvím 
pověřených zaměstnanců, a to manuálně či automatizovaně, osobní údaje účastníka aukce však mohou být poskytnuty ke zpracování 
i osobám, které náležejí ke skupině správce. Účastník aukce je rovněž srozuměn s tím, že má podle příslušných obecně závazných 
právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) právo (i) vzít svůj souhlas se zpracováním osob-
ních údajů kdykoliv zpět, (ii) požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje účastníka aukce správce zpracovává, (iii) požadovat 
po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů účastníka aukce, (iv) vyžádat si u správce přístup ke zpracovávaným osobním 
údajům a tyto nechat správce aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat po správci výmaz osobních údajů účastníka aukce a (vi) obrátit 
se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů účastníka aukce na správce nebo Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Pro vyloučení všech pochybností účastník aukce prohlašuje, že byl správcem v souladu s příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy a přímo vykonatelnými právními akty (nařízeními) EU (včetně tzv. GDPR) informován o zamýšleném 
zpracování jeho osobních údajů, rozsahu a podmínkách tohoto zpracování osobních údajů a o veškerých právech účastníka aukce s tím 
souvisejících.

1. ART CONSULTING Brno CZ, s.r.o.
Jiří Rybář, jednatel
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AUCTION ORDER
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. Registered Office at Lerchova 299/7, 602 00 Brno, 
Co. Reg. No. 60715553

I. Introductory Provisions
1 These Auction Rules have been issued to organise the sale of art works by the Auction House 1. ART CONSULTING BRNO 

CZ, spol. s.r.o. through auctions.
2 Auctions held pursuant to these Auction Rules are organised according to international customs in art and in accordance 

with the legal rules of the Czech Republic.
3 Auction House customers and other persons approved by the Auction House may only take part in auctions.
4 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s.r.o., Registered Office at Lerchova 299/7, 602 00 Brno, Co. Reg. No. 60715 553 shall 

be deemed the Auction House.
5 Auctions are announced by the Auction House upon its discretion, in a usual manner, e.g. in the auction catalogue, mass 

media, etc.
6 These Auction Rules shall be binding upon all persons concerned and persons undertake to observe them by taking part 

in the auction.

II. Interpretation of Terms
For purposes of these Auction Rules, the Terms shall have the following meaning:
a auction – form of sale of a work of art with the item being sold at the highest bid of potential buyers the number of which 

is not known in advance. The item ownership passes onto the buyer upon payment of the price.
b auctioneer – a person appointed by the Auction House to be in charge of the auction process, take all acts connected 

therewith on behalf of the Auction House, in particular he/she starts the auction and is in charge of it, organises the sub-
mission of bids of potential buyers and "knocks down", i.e. finishes the submission of bids and confirms the highest bids,

c client – a legal entity or an individual concluding with the Auction House a written contract of selling an item through auc-
tion; it may also include the Auction House

d auction participant – a legal entity or an individual authorised to take part in the auction. An Auction Participant may 
only include an Auction House customer; he/she/it must not be the item owner or a person acting in favour of buying 
for the benefit of the owner. An Auction Participant may only include a person fully legally competent, over 18 years of 
age, observing the Auction Rules, regulations and customs of good and appropriate behaviour at the auction and a person 
that has not foiled previous auctions of the Auction House or 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s.r.o. It is not allowed to 
auction on behalf of persons mentioned above. Auction Participants identify themselves by valid identity cards (e.g. cer-
tificate of identity/identity book/passport) and if acting on behalf, they provide the Auction House with a power of attor-
ney authorising to represent any other Auction House customer at the auction. The condition to take part in the auction 
may include paying the auction principal if required by the Auction House. The Auction House shall give the Auction 
Participant a number under which he/she/it shall take part in the auction. Following an agreement with the Auction 
House, the Auction House customer may take part in the auction via phone provided the Auction House has been deliv-
ered a power of attorney for this type of auction. At this type of auction the Auction House must proceed as much advan-
tageously for the Auction Participant as possible.

e auction principal – an amount the Auction House collects in advance from the auction potential buyer (Auction 
Participant). The Auction Principal amount must be set in advance by the Auction House – when the auction is published 
and it must also be mentioned in the auction catalogue. The Auction Principal always applies to a specific item of the auc-
tion and does not exceed 100% of the item's minimum bid. The Auction Principal may be settled in cash up to EUR 15,000 
or remitted to the Auction House account No. 27-0461150247/0100. The Auction Principal is included in the price of the 
item obtained in the auction; otherwise, it shall be returned to the Auction Participant (depositor) in cash or transferred 
to an account specified by the Auction Participant (depositor) within two business days after the auction date at the lat-
est. The Auction House shall confirm the Principal payment.

f auction catalogue – a list of items that shall be offered to Auction House customers for sale in a specific auction. 
The Catalogue always includes information on the place, time and conditions of the auction and taking part in it. 
The Catalogue is usually in a printed form and can also be found at the Auction House address www.acb.cz.

g successful bidder – an Auction Participant that has submitted the highest bid confirmed in the auction publicly by the 
Auctioneer by the so-called knock-down. He/she/it becomes the owner of the given item after paying the price thereof.

h auction house customers – potential buyers of works of art through auctions organised by the Auction House that 
are registered by the Auction House. There is no legal claim for registration; registration lies within the Auction 
House's full authority and the Auction House may reject the registration request without stating reasons therefore. 
Auction House Customers may include legal entities or individuals (over 18 years of age) that provide lawful identifica-
tion of themselves (e.g. Companies Register abstract, identity card and passport). Should the Auction House Customer 
infringe these Auction Rules, the Auction House may without further notice cancel his/her/its registration, of which he/
she/it shall demonstrably be notified by the Auction House.

III. Auction Organisation
1 Items included in the auction shall be exhibited for at least 5 days in order to be seen. The place and time of exhibiting 

the items for the auction is published in the Catalogue or in any other appropriate manner. Items that cannot be exhibited 
as usual due to their weight, dimensions or state shall be shown in a photo and the Auction House shall enable inspection 
thereof after agreement with the potential buyer. Those that want to see the exhibited items shall be obliged to respect 
the Auction House measures to provide protection of the exhibited items. Seeing the items to be sold in the auction 
is free of charge.
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2 The auction may only be joined by Auction House Customers and Auction House workers; other persons are allowed 
to take part only after being approved by the Auction House; the auction is not open to public. No photos, films or other 
records are allowed during the auction without the consent of the Auction House.

3 Auction Participants shall be obliged to follow instructions of the organisers and not to disturb the auction in any way.
4 The auction is started by the Auction House representative who may inform that some Catalogue information has 

changed, announce changes and correction of the Auction Rules and notify of instructions for the auction organisation 
arising therefrom.

5 The Auctioneer shall be in charge of the auction of individual items. The subject of the auction (sale) must always be 
clearly marked, usually at least by providing reference to the Catalogue. The Auctioneer shall announce the so-called 
starting bid, which is a price (amount) for which the item may be bought. Should no Auction House Customer be inter-
ested in buying the item, the auction of the given item is ended by the Auctioneer by saying "not sold or the item stays on". 
The item may be included in an auction several times as decided by the Auction House.

6 After the Auctioneer announces (calls) the item amount, potential buyers of the item bid by raising the auction num-
ber or raising the auction number along with the bid that must always be higher than the previous amount called by 
the Auctioneer.

7 Increments, i.e. the smallest amounts possible by which the price offered by the Auctioneer is increased, are as follows
 a CZK 10,000 if the current auction price is at least CZK 100,000 but less than CZK 500,000
 b CZK 50,000 if the current auction price is CZK 500,000 and more.
 c CZK 100,000 if the current auction price is CZK 5,000,000 and more.
 d CZK 250,000 if the current auction price is CZK 10,000,000 and more.
8 The increments orders shall be decided on by a person that is in charge of the auction.
9 Should no Auction Participant bid a higher price, the Auctioneer shall repeat the amount of the last bid with the words…

first time,… second time,… third time for the number… and ends the auction by knocking down with the Auction 
Participant with the final bid being authorised to buy the item at that amount (the so-called Auctioneer's commission 
is added to the amount). Participants shall be bound by their bids in the auction (increments), which means an irrevocable 
bid to buy the item at the given amount. The price achieved in the auction cannot be reduced.

10 Any objections, protests or comments to the auction process shall definitely be handled by the Auction House pursu-
ant to fair dealing principles and international auction practice. Any objections, protests, comments or notices must 
be announced directly in the Auction House in a visible and loud manner, otherwise they are not considered.

IV. Payment Method
1 The successful bidder is obliged to pay the final price, including the auction fee, immediately after the bidding but 

no later than ten days after the auction date. Type of payments:
 a in cash at place of the auction or at the auction house office, or
 b by account transfer to the auction house account No.: 27-0461150247/0100.
2 Credit cards are not accepted.
3 To the buyer are charged the auctioned price and the auction fee.
 hammer price the amount of auction fee
 to 1 000 000 CZK 20 %
 to 1 000 001 to 10 000 000 CZK  18 %
 up to 10 000 001 CZK  16 %
12 These commissions are final and include 21% VAT and also 4% copyright fee. The ownership right to the auctioned 

item passes by paying the price of the auctioned item together with the auction fee within the deadlines according to 
the Auction Rules.

V. Other Provisions
1 The Successful Bidder shall be obliged to take over the paid item obtained through the auction within twenty-two busi-

ness days following the auction at the latest unless arranged otherwise with the Auction House. After this period, he/
she/it shall be obliged to pay the storage costs amounting to 0.5% of the paid amount a day, with being authorised to take 
the item only after meeting those costs.

2 The Auction House shall provide transport of items obtained through the auction only if arranged so with the Successful 
Bidder. The Auction House shall only provide item packing that is usual for the item handover, no special packing, e.g. 
for transport purposes.

3 Complaints received at things in the auction shall be governed by rules of the Czech Republic. The Catalogue only 
includes their visual description, other details are given in compliance with the best knowledge and conscience of 
the Auction House in order to inform the potential buyer as much impartially as possible.

4 After payment is made by the Successful Bidder, the Auction House shall issue a tax document confirming the payment 
and written confirmation of acquiring the item through the auction for the Successful Bidder.

5 Items subject to Act No. 20/1987 Coll. on the state monument preservation as amended and as amended by implement-
ing regulations and Act No. 71/1997 Coll. on the sale and export of cultural-value items as amended and as amended by 
implementing regulations must be marked so in all auction documents, especially in the Catalogue, be announced when 
the item is called and in the confirmation of acquiring the item for the Successful Bidder.

6 All legal acts according to these Auction Rules shall be governed by the legal rules of the Czech Republic.

1. ART CONSULTING Brno CZ, s.r.o.
Jiří Rybář, Director
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Procházejte katalog online  
a vkládejte limity.3

1 Zaregistrujte se na www.livebid.cz. 2 Vaše účast na aukci bude schválena.

4
Zúčastněte se aukce z počítače,  
telefonu nebo tabletu.   

DRAŽTE S NÁMI.
ONLINE.

NEMŮŽETE  
SE ZÚČASTNIT  

AUKCE NA SÁLE? 

http://acb.livebid.cz

Průběh aukce bude  
v reálném čase přenášen  
do vašeho zařízení. 

Budete se tak moci aukce  
zúčastnit živě, jako kdybyste 
seděl/a přímo v sále. 

Galerie Jedlová je objektem nabízejícím několik možností využití.  
Je vhodný jako školicí středisko pro menší firmy,  

hodí se pro pořádání akcí a kurzů, uměleckých výstav a produkcí.  
Je také ideálním místem pro ubytování rodin či přátelských 
skupin pro volný čas nebo dovolenou s možností relaxace 

ve vnitřním bazénu, vířivce a sauně nebo na hřišti.

GALERIE JEDLOVÁ

POJĎTE SE UBYTOVAT, RELAXOVAT, UČIT SE NOVÉ VĚCI,
ZPÍVAT, MALOVAT, VYSTAVOVAT, BAVIT SE 

kontakt:
Ing. Hana Rybářová

tel.: +420 605 921 246 | email: info@galeriejedlova.cz | www.galeriejedlova.cz
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PRŮVODCE PRO NEPŘÍTOMNÉ A TELEFONNÍ UCHAZEČE

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

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

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

Po�aukci
Úspěšní zájemci obdrží přehled popisující jejich nákup a dostanou pokyn pro platbu a odbavení zboží.

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

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

Náhradní nabídky pro položky lze učinit slovem NEBO u čísla položky. To znamená, že pokud jste 
byli na začátku hodně úspěšní, nebudeme pokračovat a ucházet se o dražbu další položky pro vás. 
Nebo naopak, pokud vaše dřívější nabídky byly neúspěšné, budeme i nadále dražit za vás pro zbývající 
položky uvedené na formuláři.

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



PLNÁ MOC 
PRO ZASTUPOVÁNÍ V DRAŽBĚ

Dražba po telefonu
Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 24. 10. 2021 ve 13.30 hod., 
na adrese Topičův salon – Národní třída 9, Praha 1, a dražila za mne do uvedených limitů či po telefonu 
následující věci:

č. autor název  cena limit nebo telefon

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

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

Jméno: 

Příjmení: 

Telefon: 

Tel. pro dražbu: 

E-mail: 

číslo OP: 

Ulice: 

Město: 

PSČ: 

Stát: 

Datum a místo:  Podpis:



PODMÍNKY PRO ZASTUPOVÁNÍ V DRAŽBĚ A TELEFONNÍ PRODEJ

Vezměte prosím na vědomí, že zastupování nepřítomných a telefonní dražby jsou nabízeny 
jako doplňková služba bez poplatku. Takové nabídky jsou prováděny na vaše vlastní riziko 
a 1. Art Consulting proto nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí nabídky.

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

Platba na aukci
Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce.

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

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

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

Ochrana osobních údajů
Z důvodu plnění některých služeb, o které klienti požádali, může 1. Art Consulting zpřístupnit 
informace třetím stranám (např. přepravci). Je zájmem 1. Art Consulting Brno – Praha vyžadovat, 
aby tyto třetí strany respektovaly soukromí a důvěrnost informací našich klientů a poskytovaly 
stejnou úroveň ochrany informací klientů, jak je stanoveno v rámci EU.

Podpisem této Plné moci pro zastupování a telefonního dražení souhlasíte s takovým sdělením.

Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů mohou být prostory 1. Art Consulting předmětem 
nahrávání videa. Telefony, např. telefonní nabídky / hlasové zprávy mohou být rovněž zaznamenány. 
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Topičův salon
Národní 9, 110 00 Praha 1

+420 224 232 500
+420 542 214 789

praha@acb.cz
brno@acb.cz

www.acb.cz


