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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
3. 2. – 20. 2. 2022 (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 20. 2. 2022, od 12:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Neděle 20. 2. 2022 ve 13:30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

Will take place on February, 20, 2022 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
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JMENNÝ REJSTŘÍK

� položka

A
Alviani Getulio 101
Angeli Franco 100
Aubertin Bernard 91, 104

B
Bauch Jan 140, 142
Bauernfreund Jakub 151
Bílek Alois 12, 13
Bím Tomáš 162
Blažíček Oldřich 10, 11
Bolf Josef 160
Born Adolf 149, 150
Boudník Vladimír 50
Bubeníček Ota 117

C
Campesan Sara 94

Č
Černý Karel 20

D
De La Serna Ismael 89
Demartini Hugo 81, 186
Derain André 88
Díaz Federico 195
Dokoupil Jiri Georg 69

E
Eliáš Bohumil 163

F
Fila Rudolf 96
Foltýn František 40
Foltýn František Karel 52
Fontana Lucio 90

G
Gabriel Michal 172
Gross František 31, 60
Grygar Milan 79, 183

H
Hák Miroslav 138
Hejna Václav 127
Hoffmeister Adolf 156
Holan Karel 125
Holý Miloslav 26
Hudeček František 36, 37, 131, 133
Hulík Viktor 107

CH
Chatrný Dalibor 68, 179
Chittussi Antonín 2

I
Istler Josef 47, 170

J
Jambor Josef 116
Janošková Eva 171
Jíra Josef 57
Jiroudek František 27, 28, 121

K
Kintera Krištof 78
Koblasa Jan 175, 189
Kolář Jiří 66, 152, 178
Kolíbal Stanislav 65
Komárek Vladimír 157, 158
Koons Jeff 108
Kotík Jan 30, 61
Kotík Pravoslav 128, 129
Kovanda Jiří 46, 193
Králík Jaroslav Jan 154
Kremlička Rudolf 6
Kubíček Jan 70, 71
Kubíček Jánuš 63, 155, 164
Kučera Zdeněk 192
Kučerová Alena 185
Kupka František 16, 113, 132
Kutálek Jan 141
Kvíčala Petr 191
Kyncl František 67, 187, 194

L
Lacina Bohdan 42, 53, 54
Lada Josef 7–9
Lamr Aleš 177
Lhoták Kamil 34
Liebscher Adolf 110
Liesler Josef 75, 153

M
Málek Antonín 49
Malich Karel 44, 80, 82–85
Malý František 120
Matal Bohumír 33, 38
Mervart Augustin 115, 118, 119
Michalčík Antonín 24
Mirvald Vladislav 168, 169
Morellet Francois 103

N
Načeradský Jiří 48, 73, 74, 165, 174
Nativi Gualtiero 98
Navrátil Josef 1
Nejedlý Otakar 14, 23
Nemes Endre 55
Novák Ladislav 159
Nowak Willi 22, 29

O
Ouhel Ivan 166
Ovčáček Eduard 59, 161

P
Palcr Zdeněk 135

Perilli Achille 106
Piesen Robert 43
Pirruccio Vincent 99
Preisler Jan 3
Preissig Vojtěch 4, 111, 112, 114
Procházka Antonín 18

R
Rachlík Mikuláš 139
Rerich Nikolaj Konstantinovič 87
Rittstein Michael 72
Róna Jaroslav 77
Rossi Horacio Garcia 102
Rykr Zdenek 25

S
Sekal Zbyněk 51
Serpan Jaroslav 58
Sklenář Zdeněk 130
Slavíček Jan 137
Slavík Otakar 76, 182
Smetana Jan 35
Sopko Jiří 64, 176
Souček Karel 32, 122
Stein Joël 105
Süsser František 123
Suška Čestmír 196
Sychra Vladimír 124
Szobel Géza 97

Š
Šíma Josef 46, 173
Šimotová Adriena 180, 181
Špála Václav 17
Špaňhel Jakub 197
Štyrský Jindřich 15

T
Tatra 109
Tikal Václav 45
Tittelbach Vojtěch 41
Tornquist Jorrit 93
Toyen (Marie Čermínová) 134
Trampota Jan 21

V
Vaca Karel 62
Váchal Josef 5
Vasarely Victor 92
Vašíček Vladimír 188
Veselý Petr 184
Vohrabal Josef 167

W
Wojnar Jan 190

Z
Zívr Ladislav 39, 136
Zoubek Olbram 86, 143–148
Zrzavý Jan 19, 126
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PROGRAM AUKCE

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
 str. 12

MIMOŘÁDNÁ 
NABÍDKA SVĚTOVÉ 
MALÍŘSKÉ TVORBY 
 str. 166

MIMOŘÁDNÁ 
NABÍDKA VETERÁNU 
 str. 208

KLASICKÉ 
& MODERNÍ UMĚNÍ 
 str. 214





EXKLUZIVNÍ 
VÝBĚR 

VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ
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1
NAVRÁTIL JOSEF (1798–1865)
ALPSKÉ ÚDOLÍ
tempera, lepenka
31 × 35 cm
sign. PD Jos. Nawrátil

na rubu sběratelské razítko „z pozůstalosti 
JUDr. K. Mrázka“

80 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

Provenience
z pozůstalosti JUDr. K. Mrázka
zakoupeno v Melantrichu

Předložené Alpské údolí je nepochybná a velmi kva-
litní práce malíře Josefa Navrátila, nejspíše z doby 
po roce 1840. Pokud ve čtyřicátých letech dával 
Navrátil přednost kvašové technice a komornímu 
formátu, začátkem padesátých let vznikají také 
olejem malované záběry spíše středních rozměrů. 
Motivicky zprvu převažují alpská pohoří s vodopády, 
jejich údolí a jezera, až později přistupují také námě-
ty ze severních Čech, Krkonoš a Slezska.

Náměty Navrátil nacházel jak na grafických předlo-
hách, tak na svých častých cestách, zejména do Alp, 
neustále je obměňoval a to s takovým půvabem 
a udivujícím bohatstvím invence a fantazie, že jejich 
podobnost diváka nikdy neunaví. Velká většina 
Navrátilových krajin je komponovaná, neodpovídá 
viděné realitě. Předložené Alpské údolí je velice 
krásnou ukázkou Navrátilovy schopnosti kom-
pozičně a barevně bravurně zvládnout a vytvořit 
romanticky procítěnou scenérii s vysokohorskými 
velikány, tekoucím vodopádem a se zalesněnou 
strání v podhůří Alp. Scénu oživil stafáží na břehu 
říčky v popředí, oblaka na modré obloze pak ještě 
podtrhují náladovost záběru.

Navrátilovy emocionální krajinné kompozice, kva-
šové i olejové, parafrázované s nedostižnou ele-
gancí, mu získaly všestrannou oblibu ve své době, 
ale i dnes jsou vyhledávaným a oblíbeným sběratel-
ským artiklem. Předložený kvaš Alpské údolí patří 
k těm nejlepším příkladům Navrátilovy osobité, 
suverénní a podmanivé malby.

Emocionální krajinná 
kompozice nedostižné 
elegance
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2
CHITTUSSI ANTONÍN (1847–1891)
BŘEH ŘEKY
1887
olej, plátno
31 × 43 cm
sign. LD Chittussi 1887

650 000 Kč

odborná expertiza prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 
a PhDr. Šárka Leubnerová

Posuzovaný obraz je kvalitně malován, ve všech jeho 
součástech s charakteristickými znaky malířského 
rukopisu Antonína Chittussiho, mimo jiné doplněním 
malby širšími štětci o ostřejší tahy tenkým štětcem.

Rovněž efekt klidné vodní plochy zrcadlící blíz-
ké stromoví, typický pro posuzovaný obraz, 
je u Chittussiho častý, zvláště poté, co roku 1887 
přesunul hlavní těžiště svých pobytů z Francie 
do Čech. Jde o „čistou“ krajinu nalezenou opodál lid-
ského obydlí, které je naznačeno vpravo v úběžníku 
obrazové kompozice.

Posuzovaný obraz v podstatě kombinuje dva z typic-
kých okruhů Chittussiho tvorby – okrajů lesa a krajin 
s řekami (srov. Prahl, Chittussi, 2019, čís. kat. C1-C31 
a I1-I57), případně s rybníky.

Letopočet uvedený v signatuře obrazu, 1887, vede 
k roku, kdy Chittussi působil nejprve ve Francii 
a poté v Čechách. Tematicky obraz upomíná 
na ranější umělcovy krajinomalby s blízkým popře-
dím lesa a možná tedy vznikl ještě ve Francii, 
jako vzpomínka na tamní umělcem oblíbené terény. 
Zároveň jemným, místy až lazurním provedením 
se blíží malířským způsobům části jeho tvorby.

Na základě výše uvedených argumentů pokládám 
posuzované dílo za Chittussiho autentikum.

Mistrovská krajinářská 
práce „čisté“ krajiny
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3
PREISLER JAN (1872–1918)
STUDIE MUŽSKÉHO AKTU (K NÁSTĚNNÉMU 
OBRAZU PRO ZÁMEK V NOVÉM MĚSTĚ NAD 
METUJÍ)
uhel, papír
49 × 44 cm
neznačeno

na rubu razítko pozůstalosti autora, studie pro 
nástěnný obraz pro zámek v Novém Městě nad 
Metují (viz. Jan Preisler 1872–1918, Obecní dům, 
Praha 2003, str. 293)

14 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Předložené dílo „Studie mužského aktu (k nástěn-
nému obrazu pro zámek v Novém Městě nad Metují) “ 
je původním, motivicky a výrazově typickým dílem 
Jana Preislera, jednoho z nejvýznačnějších předsta-
vitelů zakladatelské generace českého moderního 
umění, proslulého umělce secesního symbolismu, 
všeobecně přijímaného za autora prvního moderní-
ho díla v našem malířství.

Preislerovo dílo je zvláštní a mimořádnou hodnotou 
v dějinách českého umění. Čím je „nenápadnější“ 
a „tišší“, tím je také podstatnější a závažnější. Jan 
Preisler, v čele své generace, společně s Antonínem 
Slavíčkem a Antonínem Hudečkem, se zasloužil 
o to, že nově pojímaný obraz se dostal k nitru divá-
ka, že zasáhl jeho soukromí, citovou individualitu. 
Preislerovy obrazy jsou „poselstvím duše, která puto-
vala světem, zprvu i krajinami beznaděje a cizoty, až 
se vrátila opět k sobě a svou citovou zkušeností nato-
lik zjasněla, že mohla pocítit dotek s tím, co bývalo 
nazýváno 'duší světa' “ (P. Wittlich).

Intuice i logika se v díle Jana Preislera spojily 
k tomu, že obraz působí organicky jednotně a již 
samotnými výtvarnými prostředky zvěstuje novou 
krásu, nový souzvuk mezi člověkem a vesmírem.

Preislerova plošná stylizace, úsilí o monumentalitu 
a vnitřní jednotu, kult krásy a harmonie nalezly skvě-
lé uplatnění v monumentálních realizacích do archi-
tektury. Důležitou složkou generačního programu 
byla totiž představa tzv. „Gesamtkunstwerku“, 
jednotného uměleckého díla jako výsledku aktivní 
spolupráce odvětví malby a plastiky s architekturou 
a užitým uměním. K tomuto úkolu byl Jan Preisler 
disponován nejen svým studiem, ale především 
mnohostranností svých zájmů. K monumentálně-
-dekorativní tvorbě ho vedly nejen vnější podněty 
zakázek (v nichž nacházel takřka jediný zdroj příjmů), 
vnímal ji také jako možnost nových zkoumání a řeše-
ní problematiky výtvarné formy, jak ji tehdy studoval 
v knize Adolfa Hildebranda „Das Problem der Form 
in der bildenden Kunst “, jejíž druhé vydání z roku 1905 
na české umělce silně zapůsobilo.

Neoddělitelnou součást Preislerova umělecké-
ho odkazu představují kresebné práce na papíře 
– kompoziční náčrty, v nichž autor promýšlel své 
obrazové cykly a koncepci monumentálních zaká-
zek. Předložené dílo je jednou z těchto studií, jež 
dokládá autorovu neobyčejně důkladnou přípravu 
jeho závěrečné zakázky pro architekturu (1912–1913), 
a to do Jurkovičovy přestavby zámku v Novém 
Městě nad Metují, sídle J. Bartoně z Dobenína. 
Ústřední společenský prostor, tzv. žebrová síň, 
měla být upravena s uměleckým přepychem. Stěny 
byly obloženy dřevem a široké plochy pod klenutím 
měly být vyzdobeny nástěnnými obrazy. Jurkovič 
navrhl k realizaci těchto maleb Jana Preislera, který 
zakázku přijal s o to větší chutí, neboť dostal nejen 
volnou ruku z hlediska výběru tématu, ale také nebyl 
vázán žádným termínem. Možná právě to bylo důvo-
dem, proč nakonec práce uvázla a projekt nedospěl 
do zdárného konce.

Předložené dílo je studií k malbě určené do oblouko-
vě uzavřeného druhého pole žebrové síně se dvěma 
okenními otvory po stranách. Kvůli této kompliko-
vanější dispozici se Preisler rozhodl vyplnit pole 
jedinou postavou – motivem mladého lučištníka sle-
dujícího prchající laň a odlétající ptáky.

Ve fyziognomii ztvárněného jinocha rozpoznáváme 
malířovo „alter ego“, jímž je postava vesnického 
chlapce Jánika, který se objevuje ve všech klíčo-
vých Preislerových obrazech, a to právě i tam, kde 
je osobní umělcův hrdina idealizován. Jak poukázal 
P. Wittlich, rodokmen této postavy sahá až k roman-
tickému jinochovi K. H. Máchy, k tomu „cizinci v naší 
zemi “, který touží výše, do „říše světla “, tam, kde je 
jeho skutečná vlast a kde sídlí „vzor krásy “.



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 19



20 | 1. ART CONSULTING

4
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)
NÁVRH NA OBÁLKU ČASOPISU VOLNÉ 
SMĚRY
1906
akvarel, papír
26 × 20,5 cm
sign. LD značeno tužkou PV

návrh obálky uměleckého časopisu Spolku 
výtvarných umělců Mánes

14 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
významná sbírka průmyslníka Jindřicha Waldese 
(1876–1941)
Národní galerie v Praze – inv. č. K 8491
v restituci r. 1996 navráceno dědicům Jindřicha 
Waldese

Posuzované dílo „Návrh na obálku časopisu Volné 
směry “ je autentickým, vrcholně florálně secesním 
dílem Vojtěcha Preissiga, klíčové osobnosti čes-
kého moderního umění na cestě od historizujících 
a secesně-symbolistních tendencí k poetikám dva-
cátého století. Nejen, že Preissig patří mezi naše 
nejvýznamnější moderní grafiky, zásadní je také jeho 
vklad pro vývoj českého abstraktního umění.

Vojtěch Preissig se narodil roku 1873 ve Světci 
u Teplic. V mládí uposlechl cenného doporučení 
svého kamaráda Luďka Marolda, aby se za studiem 
a zkušenostmi vydal do ohniska soudobého evrop-
ského umění. Léta 1898–1903 tak strávil v Paříži, 
kde působil mimo jiné v ateliéru Alfonse Muchy, 
který tehdy zažíval své nejúspěšnější období, a začal 
se věnovat grafickým technikám. Svůj výtvar-
ný názor formuje nejen z poznání „Art Nouveau“, 
ale i z inspirací japonskými dřevoryty nebo dílem 
J. A. M. Whistlera. Přestože po návratu do Prahy 
zjišťuje, že pro české publikum je přijatelnější 
realistický projev Maxe Švabinského, zakládá svůj 

vlastní grafický ateliér a usiluje o propagaci a roz-
voj volné i užité grafiky. Z důvodu přetrvávajících 
finančních obtíží se roku 1910 rozhodne k odchodu 
do Spojených států amerických. Tam postupně vět-
šinu času věnuje knižní grafice a typografii; působí 
také jako učitel grafických technik na výtvarných 
školách v Bostonu a New Yorku. Ve dvacátých letech 
začíná vytvářet cykly geometrických a optických 
kreseb. V abstraktní linii své tvorby pokračoval 
i po návratu do Československa roku 1931.

Všeobecné rozšíření secesního tvarosloví na pře-
lomu století bylo především dílem užitého umění, 
časopisecké a knižní grafiky, plakátů, textilních 
vzorů či výzdoby architektury. Přispěl k tomu 
velkou měrou také Vojtěch Preissig uplatňující 
své návrhy v umění plakátu, knižní obálky, ilust-
race, exlibris, ale i tapetových vzorů apod. Slavní 
Karafiátovi „Broučci “ v jeho komplexním knižním 
zpracování od ilustrací, přes záhlaví, viněty, titulní 
list až k vazbě (1901–1903) představovali mani-
festaci nového secesního pojetí knihy jako tzv. 
„Gesamtkunstwerku“, souborného uměleckého díla. 
Preissigova autorská grafika pak dokládá, že orna-
mentální pojetí se naprosto přirozeně stalo součástí 
i jeho volného uměleckého projevu.

Posuzované dílo „Návrh na obálku časopisu Volné 
směry “ potvrzuje pozici Vojtěcha Preissiga jako mis-
trného designéra, který ve svých návrzích dospíval 
k odvážným harmoniím prvků živé přírody a abs-
traktního geometrického řádu. Jednoduchými 
výrazovými prostředky tu realizoval skvěle vnitřně 
provázanou florálně-dekorativní kompozici výraz-
ného optického účinu. Obálka se tu stává jakousi 
prezentací moderního, plně soudobého směřování 
Spolku výtvarných umělců Mánes, který měsíčník 
od roku 1896 vydával. Volné směry byly nejvýznam-
nějším uměleckým časopisem české moderny pře-
lomu století.

Posuzované dílo „Návrh na obálku časopisu Volné 
směry “ získal od Vojtěcha Preissiga pro svou obra-
zárnu významný český podnikatel a průmyslník, 
ve světě proslulý „král knoflíkářů”, zakladatel firmy 
na textilní galantérii WALDES KOH-I-NOOR, osví-
cený sběratel umění a mecenáš Jindřich Waldes. 
Po zabavení jeho sbírky nacisty r. 1938 přešlo 
do Zemské a potom do Národní galerie v Praze. 
V roce 1996 bylo vráceno v restituci Waldesovým 
potomkům. Připomeňme, že to byl Vojtěch Preissig, 
kdo Waldesovi vytvořil grafický design proslulé 
ochranné firemní známky, přičemž vyšel z portrétu 
Waldesovy americké přítelkyně s patentkou v oku 
od Františka Kupky.

Florálně secesní dílo 
Art Nouveau
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5
VÁCHAL JOSEF (1884–1969)
Z RUKOU OSUDU
akvarel, tuš, karton
60,5 × 46,5 cm
sign. PD. J. Váchal

LD název díla autorem

150 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Malíř, kreslíř a grafik, mistr barevného dřevorytu 
a tvůrce originálního pojetí autorské knihy, vypjatý 
individualista a heretik v životě, myšlení, nábo-
ženském hledání i umělecké tvorbě výše uvedené 
stvrdil i svými slovy, když o sobě napsal: „Duch jeho 
potácel se vždy mimo cest obvyklých“.

Východiskem Váchalova díla byla symbolistní touha 
po absolutnu a pojetí umění jako moderní alterna-
tivy náboženství. Symbolismus čerpající mimo jiné 
z odkazu středověké magie, mysticismu a spiritis-
mu, mu byl vlastní po celý život, stejně jako nebývalá 
péče o pojetí vlastních autorských knih, jež ideálně 
naplňují termín „Gesamtkunstwerk“. Texty, ilustra-
ce, dřevoryty, řezaná nebo i odlévaná písma, tisk 
na ručním lisu a finálně vazba vzniklého kodexu 
v pár kusech, si vyžádaly i tisíce hodin. Tak vznikají 
bibliofilie s ojedinělou jednotou literární a výtvarné 
koncepce poznamenané Váchalovou geniální, zběsi-
lou imaginací.

Kresba znamenala pro autora jeden z nejpřirozeněj-
ších výrazových prostředků, užívaný prakticky po 
celý život. Dařilo se mu v ní spontánně uchopit své 
vize tryskající z přetlaku vlastní obrazotvornosti. 
„Obrovský fond fantazie nestrpěl, aby tužka začala 
u tvarů viděných a nejběžnějších, nýbrž strhával mne 
ku kreslení, (…) majícího hodně společného s kres-
lením medijním, věcí abstraktních a nejdivočej-
ších. Kromě toho slévaly se ve mně ozvuky literární 
ze všeho čteného před tím a duch zmítal se pod dotěr-
nými rytmy veršů, tužku vystřídalo pero a ležel přec 
přede mnou čistý a nepopsaný deník. Střídal jsem, 
ustavičně realizuje svoje pudové projevy psací i kresli-
cí.“ Tak sám autor naznačil charakter své výtvarnosti 
na hranici mezi spontaneitou ryzího citu a dobových 
výtvarných a literárních předpokladů.

Posuzované dílo „Z rukou osudu “ lze přiřadit k sou-
boru Váchalových monumentálních akvarelů vznika-
jících v průběhu čtyřicátých let, prováděných kva-
litními barvami na dobrých papírech, za něž autor 
neváhal utratit nemalé finanční částky, aby sdělo-
vané poselství zůstalo uchováno pro další genera-
ce. To se mu nesporně podařilo. Po bezmála osmi 
desetiletích tu tak můžeme v plné barevné zářivosti 
obdivovat umělcova bádání v temných hlubinách 
mysli ve snaze proniknout do záhad uspořádání 
světa a tajemství osudu. Fascinující kreslířská bra-
vura v sobě spojuje ozvuky secesního dekorativismu 
a tvarovou expresi grotesky.

Posuzované dílo „Z rukou osudu “ je autentickou, 
stylově výraznou a zcela typickou, mysticky laděnou 
prací Josefa Váchala, jednoho z nejsvéráznějších 
tvůrců českého umění dvacátého století. Jako 
člověk a umělec byl mimořádnou osobností, více 
či méně osamocenou, vystavující téměř výhradně 
na výročních expozicích okrajových spolků a tvo-
řící pro vizionáře a sběratele, kteří se dali spočítat 
na prstech rukou. Naopak v posledních třiceti letech 
se stal jedním z nejobdivovanějších autorů.
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6
KREMLIČKA RUDOLF (1886–1932)
PORTRÉT ZPĚVAČKY GABRIELY HORVÁTOVÉ
1908
pastel, uhel, karton
36,5 × 27 cm
sign, PD Kremlička 1908

48 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „Portrét zpěvačky Gabriely 
Horvátové“ je originální, velmi noblesní, ze secesní 
atmosféry těžící ranou prací Rudolfa Kremličky, 
jednoho z nejvýznamnějších „senzualistů“ našeho 
moderního umění. Jeho mimořádné kvality tkvěly 
ve smyslném lyrismu spjatém s organicky plastic-
kým tvarem, podtrženým delikátním koloristickým 
mistrovstvím. Rudolf Kremlička dokázal propojit 

klasickou tradici s novým moderním výrazem. 
Jeho tvorbu oceňoval dokonce sám Karel Teige, 
který o něm psal i v momentě, kdy jinak „kázal“ 
o zániku závěsného obrazu. Neváhal ho zařadit 
na jedno z „čelných míst“ nejen v českém, ale přímo 
i ve světovém umění.

Po první světové válce se Kremlička spolu 
s J. Čapkem, V. Hofmanem, O. Marvánkem, V. Špálou 
a J. Zrzavým stal členem pokrokově umělecky ori-
entované skupiny, která se veřejnosti představila 
pod vyzývavým heslem „A přece! Výstava několika 
Tvrdošíjných“, aby na jedné straně manifestovala 
svou kontinuitu s předválečnými ideály moderního 
umění a zároveň aby zastávala pojetí umění jako ote-
vřeného systému, reprezentovaného vyhraněnými 
tvůrčími individualitami.

Téma podobizny se Rudolfu Kremličkovi stalo jed-
nou z důležitých motivických oblastí, vnímanou 
rovnoprávně s ostatními sférami jeho projevu. 
Hlavní výzvou pro něj vždy bylo nejen vyjádřit 
fyzickou stránku modelu, ale současně proniknout 
pod povrch, k jeho vnitřní podstatě.

Předložené dílo „Portrét zpěvačky Gabriely 
Horvátové“ vytvořil Rudolf Kremlička v době, 
kdy navštěvoval figurální speciálku Hanuše 
Schwaigera na Akademii výtvarných umění v Praze 
(1907–1910). Je mimořádně zajímavé tím, že se tu 
ani formálně, ani ve výběru motivu, nesetkáváme 
s žánrovým realismem jeho profesora, stylovým 
proudem, do něhož téměř bezprostředně vstoupil. 
Místo pitoreskních „postaviček“, „pražských figurek“, 
tvořících nepřehlédnutelnou součást každoden-
ního života metropole, jež Schwaiger vyhledával 
jako modely a Kremlička ho záhy následoval (viz 
jeho akvarelové podobizny podomního prodavače, 
preclíkáře, párkaře, flétnisty, podomního obchod-
níka, všechny z roku 1909), máme zde před sebou 
výtvarně nesmírně delikátní poloprofilový portrét 
dámy z „lepší společnosti“, zakořeněný v atmosféře 
secesního symbolismu i tradici salónní malby konce 
devatenáctého století.

Toto dílo je mimořádně působivé zejména výrazem 
intenzivního soustředění charakterizujícího tvář 
mladého modelu. Spolu s dobovou „pošetilostí 
módy“ zaujme diváka „sametově“ působící technika 
pastelu, jíž Kremlička minuciózně vystihl podobu 
dívky, zatímco v pozadí nechal působit modernost 
záměrného „non-finita“.
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7
LADA JOSEF (1887–1957)
BARTOŠI, BARTOŠI! – ILUSTRACE
20. léta 20. stol.
akvarel, tuš, běloba, karton
14,5 × 14,5 cm
sign. PD J. Lada

ilustrace a říkadlo z knihy Halekačky naší Kačky

180 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Pavla Pečinková

8
LADA JOSEF (1887–1957)
KOZA LEZE NA BŘEZU, … – ILUSTRACE
20. léta 20. stol.
akvarel, tuš, běloba, karton
14,5 × 14,5 cm
sign. PD J. Lada

ilustrace a říkadlo z knihy Halekačky naší Kačky

180 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Pavla Pečinková

9
LADA JOSEF (1887–1957)
FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU, … – ILUSTRACE
20. léta 20. stol.
akvarel, tuš, běloba, karton
14,5 × 14,5 cm
sign. LD J. Lada

ilustrace a říkadlo z knihy Halekačky naší Kačky

180 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Pavla Pečinková
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10
BLAŽÍČEK OLDŘICH (1887–1953)
CHALUPA
1934
olej, malířská lepenka
50 × 59,5 cm
sign. LD O. Blažíček 34

120 000 Kč

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

Předložený obraz Chalupa je nepochybná a krásná 
práce malíře prof. Oldřicha Blažíčka z roku 1934.

Kompozice zachycuje chalupu umístěnou ve středu 
záběru u zasněženého návrší mezi stromy bez listí. 
Scenérie zachycuje pravou českou zimu na venkově. 
Tedy jednoduchý námět, ale působivě zpracovaný. 
Zimní atmosféru v přírodě zachycoval malíř často 
a rád. Blažíček byl malířem plenéru, ve všech roč-
ních dobách maloval pod širým nebem přímo před 
vyhlédnutým námětem. Zimní krajiny s množstvím 
svěhu a jarní tání, to byly náměty, které tvoří počet-
ně největší část malířovy tvorby. 

Předložená Chalupa, nejspíše motiv z malířova rod-
ného kraje, z Vysočiny, svědčí o Blažíčkově umění 
výstižně vyjádřit zimní náladu. Prostor je vybudován 
dlouhými, vláčnými a plynulými tahy štětce, per-
spektiva je výtečná. Převládá bílá a hnědočerná 
barva a jejich odstíny pro zachycení stavení a zimní 
krajiny, modrá až modrošedá pro oblohu. Je zře-
telné, že Blažíček vždy tvořil lehce, spontánně 
a s radostí. Předložená náladová zasněžená vesnic-
ká Chalupa je toho typickým dokladem.



11
BLAŽÍČEK OLDŘICH (1887–1953)
POBŘEŽÍ
1925
olej, malířská lepenka
48 × 60 cm
sign. LD O. Blažíček 1925

150 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

Předložený obraz Mořské pobřeží je nespornou 
a krásnou prací malíře prof. Oldřicha Blažíčka. 
Po roce 1921 Blažíčkovi jako pedagogovi minula doba 
neomezených pobytů v přírodě, přesto však právě 
ve dvacátých letech s manželkou a synem v letních 
měsících hodně cestoval do zahraničí.

V roce 1921 zamířil Blažíček na Rujánu, v dalších 
letech následovaly cesty s rodinou a studijní exkur-
ze se studenty architektury do Bulharska, Turecka 
a Rumunska (1924), do Francie (1925). Španělska 
a Itálie (1927) a Norska (1930), Polska (1931), pak opět 
do Itálie a Francie (1933), do Rumunska a na Bospor 
(1934). Na Slovensko a na Podkarpatskou Rus jezdil 
Blažíček od roku 1931 až do roku 1939 každoročně.

V roce 1925 si ze zářijové cesty do Francie (Paříž, 
Chartres, Amiens a Rouen), stejně jako ze všech 
svých ostatních cest, přivezl nemalý počet skic, 
řadu záznamů viděných míst, v nichž se jeho 
malířská metoda rozvinula do světelně barevného 
iluzionismu. Na předloženém Mořském pobřeží 
z Normandie předvedl jak umí malovat barvou, figu-
rální stafáž zde naznačil tak virtuózními iluzívními 
skvrnami, že divákovo oko vidí zdánlivě víc, než malíř 
dokázal vykreslit štětcem. V celém záběru proká-
zal svůj výjimečný smysl pro perspektivu a cit pro 
malebný kolorismus.
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BÍLEK ALOIS (1887–1961)
BEZ NÁZVU
1915
kvaš, uhel, ruční papír
63 × 48 cm
sign. PD Bílek 1915

95 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Unikátní symbolistní 
práce

30 | 1. ART CONSULTING

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).

Kontrastně barevné abstraktní či poloabstraktní 
kompozice vytvářel Bílek pouze v prvních dvou 
letech (1913–1914) svého pařížského pobytu, zřejmě 
pod vlivem bouřlivého nástupu světové avantgardy. 
Uvažovat lze o Kupkově vlivu, i když kontakty obou 
umělců nejsou prokázány. Doloženo naopak máme 
Bílkovo intenzivní přátelství s belgickým básníkem 
a dramatikem Emilem Verhaerenem nebo básníkem 
René Arcosem. Autorovy literární známosti neby-
ly nijak náhodné, protože právě poezii považoval 
za základní poslání výtvarné tvorby.

Po návratu do vlasti se spolu se svou rodinou usadil 
v Praze a vrátil se k osobité figuraci neoklasicistního 
ladění. Kromě volné tvorby se věnoval také reali-
zacím pro architekturu (např. figurální řešení oken 
v budově spořitelny v Lounech, Krajského úřadu 
Středočeského kraje ve Zborovské ulici v Praze ad.).

Posuzované dílo „Bez názvu “ lze označit za velmi 
sběratelsky vzácnou položku, neboť její forma 
odkrývá, k jakým tvůrčím závěrům dospěl autor 
po abstraktním období let 1913–1914, založeném pře-
devším na výtvarné laboraci s barevnými „škálami 
a harmoniemi“.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech vlastní několik 
uhlokreseb, datovaných stejným rokem, jako posu-
zovaná práce (1915). Tento nevelký soubor, spolu 
s dílem „Bez názvu“, dosvědčuje, že Alois Bílek se 
na krátký čas jednoho, maximálně dvou let záměrně 
vzdal uplatnění svého příslovečného koloristického 
talentu, aby se nově pustil do objevování síly mono-
chromu. Barevný minimalismus nechává plně zaznít 
autorovu nejvlastnější antropomorfní semiabstrak-
ci, jejíž symbolistní východiska ho ve Francii propo-
jovala s okruhem malíře Maurice Denise a dalších 
členů skupiny „Nabis“ (Proroci). Po letech tak může-
me dát za pravdu Richardu Weinerovi, který roku 
1923 upozornil na nepřehlédnutelný mysticismus 
spojující Aloise Bílka s jeho jmenovcem – sochařem 
a grafikem Františkem Bílkem.

Posuzované dílo „Bez názvu “ představuje autentic-
kou, sběratelsky raritní, nesmírně vývojově zajíma-
vou práci Aloise Bílka, autora, který se stal jedním 
ze dvou českých abstrakcionistů první vlny mezi-
národní nefigurativní tvorby, spadající do desátých 
let dvacátého století. Bílek, stejně jako František 
Kupka, jemuž také patří zmíněný primát, ve svém 
nezobrazujícím intermezzu podrobil výtvarné 
prostředky samostatnému vědeckému zkoumání. 
Na základě studia odborné literatury se věnoval 
teoriím barev a jejich psychologickému působení. 
Inspiraci čerpal také z hudby, uměleckého oboru 
považovaného za „nejčistší“, poněvadž nejméně 
spjatého s prvky viděné reality. Zatímco v některých 
kompozicích dospěl až k úplné tvarové a barevné 
elementarizaci, srovnatelné až např. s tvorbou 
Kazimira Maleviče, v jiných nalezl velmi osobitý jazyk 
charakterizovatelný jako antropomorfní poloab-
strakce.

Alois Bílek se narodil roku 1887 ve Skoupém 
u Petrovic. Studoval na gymnáziu v Příbrami a Písku, 
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13
BÍLEK ALOIS (1887–1961)
DÍVKY ČESAJÍCÍ OVOCE
1915
akvarel, ruční papír
25 × 35 cm
sign. PD Bílek 1915

55 000 Kč

Autentická, sběratelsky vzácná práce „Dívky česající 
ovoce“ představuje vrcholnou tvorbu Aloise Bílka – 
autora, který se stal po boku s Františkem Kupkou 
jedním z předních představitelů českého abstrakci-
onismu.

Bílkovy nejvíce ceněné abstraktní či polo abstrakt-
ní práce pochází z autorova pařížského období, 
z let 1913–1928. Na začátku tohoto období, mezi 
lety 1913–1914 se Bílek ponořil do experimentování 
vizualizace hudby – která je chápána jako nejčistší 
z uměleckých oborů, neboť je nejméně spojena 
s viditelnou realitou. Současně se Bílek detailně 
zabýval teorií barev a jejich psychologického účin-
ku na pozorovatele. V tomto období také vytvářel 
pozoruhodný soubor abstraktních a polo abstrakt-
ních akvarelů. Uvedené dílo je jedním z nich. Práce 
působí až post-impresionistickým dojmem a může 
na první pohled připomínat tvorbu Bílkových sou-
časníků: Paula Gauguina, Camilla Pissarra, Paula 
Signaca, Hippolyta Petitjean, ad.

Sběratelsky vzácná 
antropomorfní abstrakce
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14
NEJEDLÝ OTAKAR (1883–1957)
CEJLONSKÝ PRALES
1909–1910
olej, karton
24 × 30 cm
sign. LD Ot. Nejedlý

350 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz je originálním a vzácným dílem 
Otakara Nejedlého z nejvíce ceněného období jeho 
cesty na Cejlon a do Indie v letech 1909–1911.

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

Dílo „Cejlonský prales “ je svědectvím o autorově 
hledání prvotního ráje, ve snaze „vzdálit se života 
ve (…) městě a civilizovaného světa vůbec “. Zachycuje 
krajinu porostlou bujnou, divokou tropickou vegeta-
cí, jež svou velkolepostí vytvořila úchvatné a neví-
dané tvarové a barevné panorama. Jak se Nejedlý 
o cejlonské krajině sám vyjádřil: „Jedním slovem, 
byl to ráj.“ Byl to jeden z ohromujících přírodních 
dojmů, které autor ve svém životě zažil. Ztvárňuje 
nekonečné moře lesů, naplněné klidem a hlubokým 
tichem. Je fascinován smaragdově zelenými tvary 
tropické vegetace. Barvy používá nelomené, jasné. 
Nechává zaznít rozvolněný, pointilistický rukopis 
(neoimpresionistická analýza). Dekorativní, plošné 
pojetí odpovídá přesně charakteru tamní krajiny, 
která se podobá spíše ornamentu než plastickým 
tvarům. Obraz precizně reflektuje malířovo okouz-
lení z objevu přírodních scenérií. Hýřivá vegetace 
ho inspirovala k překrásným barvám a přispěla 
ke kompoziční syntéze. Je to dílo, v němž je zakódo-
ván jeho bezprostřední zážitek poznání exotického 
prostředí a v němž se zrcadlí jeho touha po obrodě 
„čisté malby“.

Exotické prostření 
ztracených rájů
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15
ŠTYRSKÝ JINDŘICH (1899–1942)
KRAJINA Z KORČULY
1922
olej, plátno
28 × 42 cm
sign. LD Štyrský

na rubu popis díla malířkou Toyen se signaturou 
a razítko vystaveno v Mánesu 1946

1 200 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Karel Srp;  
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
sbírka Hanse Neumanna (1921 Praha – 2001 Caracas, 
venezuela), jednoho z největších průmyslníků 
ve Venezuele, pražského rodáka židovského půvo-
du. Aby se za okupace vyhnul transportu do kon-
centračního tábora, utekl pod falešnou identitou 
z Prahy do Berlína. Tam zůstal dva roky, po konci 
války se opět vrátil do české metropole a protože 
většina členů jeho rodiny zahynula v koncentračních 
táborech, pokusil se se svým bratrem znovu oživit 
předválečný chod rodinné továrny na výrobu barev 
a laků. V době po únoru 1948 se ocitl v podobné 
situaci jako za války a opět se rozhodl pro odchod 
ze země, tentokrát do Venezuely, kde se znovu ože-
nil. Ani své nové manželce, ani dceři neřekl, odkud 
pocházel, jak válku přežil nebo jak se doopravdy 
jmenoval. Neumannův hluboký příběh o přežití, 
zkoumání vlastní identity, paměti a ztrátách vylíčila 
jeho dcera Ariana Neumann v knize „Pod svícnem 
tma. Hledání příběhu mého otce“ (vyd. Argo, 2020).

Vystaveno
Jindřich Štyrský. Posmrtná výstava. 364. výstava 
SVU Mánes, 4. – 25. 4. 1946

Uvedeno
v katalogu výstavy Jindřich Štýrský, Posmrtná 
výstava. 364. výstava SVU Mánes, 4. – 25. 4. 1946, 
položka č. 18 – katalog viz 721/ Lenka Bydžovská 
& Karel Srp, Jindřich Štyrský, Argo, Praha, 2007

Obraz pochází z let, kdy Jindřich Štyrský procházel 
významnou názorovou proměnou, směřující k avant-
gardnímu výtvarnému projevu. Je skvělým příspěv-
kem k poznání jeho tvorby z počátku dvacátých let: 
s odstupem let dokážeme ocenit Štyrstého práci 
s barvou a možnostmi její valérové modelace, s uvol-
něným rukopisem, přecházejícím mezi plošnými 
vrstvami, vyvolávajícími dojem objemů. Štyrského 
zaujala hmota nanášené barvy, možnosti jejího roz-
prostírání po ploše a vrstvení. I když Toyen obraz 
označila jako Krajinu z Korčuly, přinesl si ve způsobu 
jejího osvojení Štyrský na Korčulu způsob vidění, 
jímž se zabýval, když rok před tím maloval krajinu 
své rodné Čermné s výrazným kostelem na kopci. 
Co nás zaujme je prosvětlení jako základní motiv celé 
kompozice, propojení světle žlutých staveb upro-
střed obrazu s rozměrným kostelem, jehož strmá 
věž protíná modrou oblohu. Tento dominantní ráz 
zobrazení odpovídal světelné atmosféře chorvatské-
ho ostrova, kterou jistě zaznamenali i jeho současní 
návštěvníci. Z hlediska vývoje Štyrského je z díla 
patrné jeho tíhnutí k ploše, které se projeví o rok 
později, kdy se stane členem Devětsilu. Když posou-
díme jeho obrazy z Korčuly, vyznačující se názoro-
vou plností, mají v sobě ráz hotového autora, který 
si již osvojil výrazové prostředky, jež může podle 
potřeby měnit, a vždy zůstává estetická kvalita jeho 
přístupu na vysoké úrovni. I když se Štyrský později 
krajinou zabýval z jiných úhlů, lze jeho vstup v letech 
1921-1922 na toto žánrové pole dát rovněž do souvis-
losti s vývojem české krajinomalby po prvé světové 
válce, zejména s projevem Otakara Nejedlého.

Obraz pochází z období legendárního setká-
ní Jindřicha Štyrského a Jiřího Jelínka s Toyen 
na Korčule, k němuž mělo dojít o prázdninách v roce 
1922. Z Korčuly se zachovalo několik podobných 
Štyrského obrazů.

O tomto Štyrského obrazu jsem věděl od začátku 
devadesátých let, kdy jsem byl ve faxovém kontaktu 
s panem Hansem Neumanem z Venezuely, který mi 
zaslal všechna díla Štyrského a Toyen ze své sbírky. 
Toto dílo zakoupil přímo od Toyen. Je skvělé, že se 
do Čech navrátilo.

Na rubu obrazu je jeho název napsaný vlastní rukou 
Toyen se signaturou a razítko vystaveno v Mánesu 
1946

Obraz byl vystavený na Štyrského posmrtné retro-
spektivě, uskutečněné v Mánesu: 364. Výstava SVU 
Mánes, Jindřich Štyrský, 4.-25. 4. 1946, č. k. 18.

V Praze, 10. 1. 2022 PhDr. Karel Srp
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Posuzované dílo „Krajina z Korčuly “ je originál-
ní, sběratelsky vzácnou, barevně rozjasněnou 
a ve smyslovém okouzlení tvarově rozvolněnou 
prací Jindřicha Štyrského, autora světového 
renomé, jednoho z nejvýznamnějších předsta-
vitelů evropské meziválečné avantgardy. Jeho 
všestranný talent zasáhl do širokého spektra 
výtvarných projevů. I když jeho hlavním výrazo-
vým prostředkem zůstávala po celý život přede-
vším malba a kresba, věnoval se i koláži, fotogra-
fii, scénografii a typografii. Stejně rozvrstvený 
byl záběr autorovy literární činnosti: životopisné 
studie střídaly manifesty, ankety a v neposlední 
řadě i ostré kritické výpady. V jeho pozůstalos-
ti se rovněž zachoval soubor básní a psaných 
a kreslených záznamů snů. Zabýval se též 
redakční prací, na přelomu 20. a 30. let řídil 
Literární kurýr Odeon, do něhož sám přispíval. 
Osobně zaštítil dvě erotické řady, Erotickou 
revui a Edici 69, jejichž obsah určoval.

Štyrský se narodil roku 1899 v Dolní Čermné 
u Kyšperka. Po maturitě na královéhradeckém 
gymnáziu roku 1918 nastoupil na místo učitele 
v rodné vesnici. Kantorství ho však dostatečně 
nenaplňovalo. A tak když po smrti své matky 
(1920) zdědil menší obnos peněz, ihned odjel 
do Prahy, kde se přihlásil na Akademii výtvar-

ných umění. Studovat však vydržel jen krátce. 
V roce 1922 podnikl dlouhou cestu za poznáním 
k Jaderskému moři. Na ostrově Korčula došlo 
k jeho osudovému setkání s Marií Čermínovou 
alias Toyen (1902–1980), setkání, které znamena-
lo dlouholetou uměleckou spolupráci a nerozluč-
né přátelství trvající až do jeho smrti.

Z hlediska dalšího vývoje se pro Štyrského staly 
rozhodující dva okamžiky: v roce 1923 vstou-
pil do Devětsilu a zúčastnil se výstavy Bazar 
moderního umění, prvé podstatné kolektivní 
akce, jež znamenala nástup mladé avantgardní 
generace pod taktovkou teoretika Karla Teigeho; 
v roce 1934 se pak spolupodílel na založení 
Skupiny surrealistů v ČSR. Oproti Devětsilu, 
jímž prošlo přibližně kolem stovky nejrůznějších 
autorů, zasahujících do mnoha oborů včetně 
architektury či filmu, soustředilo se ve Skupině 
surrealistů v ČSR pouze několik vyhraněných 
osobností. Štyrský byl tudíž členem obou nejdů-
ležitějších generačních seskupení a názorových 
základen.

V letech 1925–1928 žili Jindřich Štyrský s Toyen 
v Paříži. V umělecké tvorbě se vymezili vůči 
dohasínajícímu kubismu, surrealismu i abstrakci 
a provolali vlastní umělecký styl – artificielis-
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mus. Lze ho považovat za nejdůležitější vklad české 
meziválečné avantgardy do evropského malířství. 
Vyznačoval se intenzivním lyrismem, který umož-
ňoval široké malířské rozpětí, sahající od jemných, 
odstíněných barev k výraznému pastóznímu rukopi-
su. Štyrský neváhal experimentovat, využíval stříká-
ní přes šablony a otisků nejrůznějších předmětů.

Od konce dvacátých let pronikaly do jeho tvorby 
prvky surrealismu. V roce 1932 obeslal početným 
souborem obrazů mezinárodní výstavu Poesie 1932, 
uskutečněnou v Praze v Mánesu. Členem tohoto 
spolku se stal v roce 1933, o rok později pak spolu-
zakládá Skupinu surrealistů v ČSR. Surrealistickou 
estetiku a světový názor prosazoval až do své před-
časné smrti.

Přestože Štyrský potlačoval racionalitu, již všemož-
ně podrýval, byl vyhraněný intelektuál, udržující si 
odstup od osobního prožitku i od dokončené rea-
lizace. Jeho tvorba zaujme výrazovou sevřeností, 
pečlivým provedením, nepřipouštějícím jakoukoli 
otevřenost a nahodilost. Obsahuje ironii, černý 
humor, absurditu i existenciální úzkost. Štyrský byl 
jediným umělcem své generace, který všechny tyto 
stránky propojil ve vlastní tvorbě. „Jakoby se svou 
prací sebeočišťoval, postupně zbavoval všeho přidru-
ženého, aby následně zůstala na jejím dnu jediná sed-
lina – melancholie jako nepřetržitá autorova meditace 
nad rozpadajícím se a zanikajícím světem.“ (K. Srp)

Posuzované dílo „Krajina z Korčuly “ je jednou 
ze Štyrského důležitých ranějších prací, jež bez-
prostředně předcházely jeho sblížení s Uměleckým 
svazem Devětsil, vedeným nejvýznamnějším teo-
retikem meziválečné avantgardy, Karlem Teigem. 
Bylo to právě v roce 1922, kdy malíř podnikl dvě 
cesty na Jadran a v Praze vystavoval se spolkem 
mladých výtvarníků Preisler v Domě umělců, když si 
jeho tvorby povšimlo hned několik odborníků více 
generací. Z pokolení Tvrdošíjných to byl Václav 
Nebeský, který ocenil „zvláštní lyrický půvab [děl], 
nezvyklý u nás svou čistotou a svěžestí “. Karla 
Teigeho podobně upoutalo „cosi, co se zřetelně 
odlišovalo od ostatního výtvarného zboží oněch 
výstav a co k nám mluvilo tichou, lyrickou řečí“. 
Štyrský se pak hned na jaře následujícího roku (1923) 

stal členem Devětsilu, v němž spolu s Toyen a Jiřím 
Remo Jelínkem vytvořili novou malířskou bázi, poté, 
co spolek přišel o příslušníky tzv. „Nové skupiny“ 
(Wachsman, Hoffmeister, Muzika, Piskač…).

Na jaře roku 1922 Štyrský pobýval s Jiřím Jelínkem, 
jenž přijal umělecké jméno Remo, v Dalmácii. 
Na Korčule došlo k jeho rozhodujícímu setkání 
s Marií Čermínovou, jež zanedlouho začala umělecky 
působit pod pseudonymem Toyen a s níž vytvořil 
téměř nerozlučné umělecké duo. V létě pak byl 
v Itálii a zamýšlel cestovat do Polynésie, ale nako-
nec z toho sešlo a vypravil se opět do Dalmácie, 
konkrétně do Dubrovníku. Bezprostřední smy-
slové zážitky z přímořské jižní krajiny působily 
na Štyrského nezvykle očistným dojmem. Dokládá 
to skvěle právě posuzované dílo. Krajinná scenérie 
z ostrova Korčula s dominantou typického dalmat-
ského kostelíka v pozadí vyjadřuje okouzlení boha-
tou jižní vegetací, barevným jasem, zprostředkovává 
autorovu radost z malování. Štyrský se tu nakrát-
ko zcela oprostil od svých předchozích laborací 
s kubismem, aby se mu nestal jenom dekorativní 
šablonou, ale proměnil se po návratu ve východisko 
„cesty Poezie“.

Posuzované dílo „Krajina Z Korčuly “ nezapře, že je 
z ruky Jindřicha Štyrského: ze smyslově cítěné, 
lyrické krajiny vystupuje výrazná vertikála kostelní 
věže, která již předznamenává (i když zde ještě spíše 
nevědomky) pozdější četné přiznaně erotické naráž-
ky v autorově tvorbě.
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16
KUPKA FRANTIŠEK (1871–1957)
LA MONTÉE – STOUPÁNÍ
1923
kvaš, papír
50 × 32,5 cm
sign. PD Kupka

2 800 000 Kč

potvrzení pravosti Pierre Brullé; odborná expertiza 
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
soukromá sbírka, Paříž; soukromá sbírka, New York; 
Moeller Fine Art, New York

Vystaveno
František Kupka: Oeuvres sur papier, Galerie 
Le Minotaure, Paříž, 5. 10.–11. 11. 2006, barevně 
reprodukováno v katalogu na s. 25
Oeuvres sur papier 1880–1960, David Lévy, Paříž, 
10. – 11. 3. 2007, barevně reprodukováno v katalogu 
na s. 15
Galerie de la Béraudière, Ženeva, 2012

Posuzované dílo „La Montée – Stoupání “ je originální, 
sběratelsky cennou, velmi bohatě orchestrova-
nou a mnohovrstevnatě interpretovatelnou prací 
Františka Kupky, českého autora světového jména, 
který zásadním způsobem razil nové cesty moder-
ního umění. Jeho tvůrčí dráha byla v tomto smyslu 
mimořádně odvážná – mohl se stát úspěšným aka-
demikem v Praze či Vídni, obdivovaným ilustráto-
rem, osobitým symbolistou, ale on se stal Kupkou, 
trvalým pojmem z průlomového období abstraktní 
malby dvacátého století.

Život se s ním nemazlil: už za studií na Akademii 
výtvarných umění v Praze a ve Vídni se musel sám 
o sebe starat, a když pak na sklonku devadesá-
tých let devatenáctého století přesídlil natrvalo 
do Paříže, jeho světový názor se vyhranil k poli-
tickému radikalismu. Svědectvím tohoto horlivé-
ho, angažovaného postoje jsou cykly Peníze, Mír 
a Náboženství, které již tehdy vzbudily pozornost 
jak v Paříži, tak v Čechách. Další etapa jeho úspě-
chů byla spojena s činností ilustrátorskou. Autorův 
výtvarný doprovod k Písni písní, Erinyím, Lysistratě 
a Prométheovi mu kromě respektu odborné veřej-
nosti a obdivu bibliofilů přinesl také existenční zajiš-
tění. To Kupkovi mimo jiné umožnilo plně se věnovat 
výtvarným výzkumům, jež vyústily po roce 1910 
v přesvědčení, že úkolem malířství není popiso-
vat skutečnost, ale novou skutečnost vytvářet. 
V letech 1910–1913 souběžně s Wassily Kandinskym 
a Robertem Delaunaym uskutečnil historický prů-
lom od zobrazující malby k abstrakci. Na Podzimním 
salónu v Paříži v roce 1912 představil nepředmětné 
malby „Amorfa – Teplá chromatika “ a „Amorfa – 
Dvoubarevná fuga “, z nichž zejména druhá se stala 
ikonickým dílem počátků abstraktního umění.

Průlomová, sběratelsky 
cenná práce světově 
uznávaného průkopníka 
abstrakce 20. století
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Roku 1913 v rozhovoru pro New York Times Kupka 
vysvětlil, že jej zajímají především morfologické 
jednotky (tvarové prvky určitého typu), a jejich vzá-
jemné vztahy. Spojení protichůdných elementů, jako 
jsou pravé a zaoblené úhly v jedné malbě, považuje 
za destruktivní. Podobné platí o barvách, které musí 
být všechny buď v durové, nebo v mollové tónině. 
Paralelně se studiem tvarových forem zkoumal 
izolované působení barevných a světelných hodnot 
i vzájemné vazby elementárních tvarů a spektrálních 
barev.

Rok 1914 a vypuknutí první světové války neče-
kaně přetlo dobu šťastných malířských objevů. 
Antimilitarista Kupka se rozhodne splnit svou 
občanskou povinnost, odchází na bojiště a jako 
předseda české kolonie v Paříži se plně angažuje 
za vznik budoucího samostatného českosloven-
ského státu. Po válce se vrací ke svým malířským 
tématům, jež se rozrůstají do cyklů, inspirovaných 
na jedné straně pohybem a tvarem živé hmoty, 
na druhé straně směřujících k přísné geometrii. 
Zároveň však na sebe bere pedagogický závazek: 
jako profesor pražské Akademie výtvarných umění 
přednáší českým stipendistům přicházejícím 
do Paříže. Vyústěním Kupkových vztahů s českým 
prostředím byla pak velká retrospektivní výstava, 
uspořádaná v roce 1946 v Mánesu, stejně jako auto-
rovo původní, bohužel nerealizované přání, odkázat 
československému státu značnou část svého díla.

Rozhodující pro celé Kupkovo dílo, ať už jde o figu-
rativní či nefigurativní období, byl secesní symbolis-
mus, jehož duchovní atmosféra mu byla vlastní. I ve 
svých abstraktních obrazech zůstával Kupka typem 
filozofujícího umělce, zahloubaného v indické filozo-
fii i Platónovi, encyklopedistech i Schopenhauerovi. 
Své malířské výzkumy usiloval potvrdit analogiemi 
z jiných oborů: chodil na Sorbonnu na přednášky 
z fyziologie a biologie, zajímal se o astronomii i ast-
rologii, mechaniku i elektřinu. Za svobodným roz-
vojem fantazijních elementů a složek v jeho dílech, 
v mocných barevných a světelných vizích, odvoze-
ných ze světa imaginace, vždy stál konkrétní záži-
tek, situace nebo vzpomínka na ni. V jeho plátnech 
není nic ponecháno náhodě, citový vjem je korigován 
rozumem, obraz zraje dlouho, prochází etapami slo-
žitých metamorfóz ve formě řady přípravných studií.

Kupka byl ojedinělý také tím, že od prvního desetiletí 
dvacátého století rozvíjel jen několik témat či moti-
vů, ke kterým se neustále vracel. V dopise Jindřichu 
Waldesovi roku 1924 to přesně vyjádřil slovy: „…jen 

pomalu narůstají varianty řešení těch pěti nebo šesti 
problémů, jimiž jsem zaměstnán již deset let a snad 
ještě déle. Většina pláten má své změny – tak se to 
vyklubává z jakéhosi chaotického stavu a konformuje 
v organismy logičtější.“

Posuzované dílo „La Montée – Stoupání “ je brilantním 
příkladem Kupkovy zcela originální varianty nepřed-
mětné tvorby, zakotvené svými východisky v symbo-
lismu a secesi a vytvářející ojedinělou syntézu reál-
ných podnětů s neviditelnými silami a dimenzemi.

Určujícím kompozičním a obsahovým prvkem díla 
„La Montée – Stoupání “ je vertikální princip. Ten má 
v Kupkově tvorbě dlouhý rodokmen a nejobecněji 
symbolizuje směřování k „světlým výšinám“. Jeho 
vizuální zdroje byly různé: od dramatických skal-
ních útvarů na bretaňském pobřeží, přes gotickou 
architekturu ke stupňovitým věžím hinduistických 
chrámů. V případě posuzovaného díla to bylo zcela 
prozaické kvašení zavařenin (připravovaných jeho 
ženou), jež se mu stalo vítanou demonstrací procesů 
organického stoupání či tryskání.

Předložené dílo „La Montée – Stoupání “ patří do obra-
zového souboru, který Kupka vytvářel v průběhu 
dvacátých let a jenž představuje jakousi spojnici 
mezi sérií Vertikálních plánů a cyklem organickým, 
autorem nazvaným jako „Tvary stvořené“. Tato práce 
svým vznikem bezprostředně předcházela stejno-
jmenné olejomalbě (1922–1923, 109,8 × 80 cm), kte-
rou od Kupky zakoupila pařížská Galerie Louis Carré 
a později se stala součástí slavné Batlinerovy sbírky 
(dnes v Albertině ve Vídni, inv. č. GE67DL).

Stupňovité, zužující se vertikály, natěsnané v magic-
kém prostoru světla a energie, odděleném od naše-
ho světa vertikálami připomínajícími bambusové 
výhonky rostoucí vzhůru, vyvolávají intenzivní dojem 
stoupání k nebi. Přispívají k tomu i horizontální, 
zaoblené červené a modré segmenty, jež věžovité 
formy zdobí – „aktivizují“. Barvy se tu bravurně vyva-
žují – zatímco červená pocitově vystupuje, studená 
modrá ustupuje. V téměř dojemné lehkosti a čistotě 
jsou tu zabsolutizovány směr, hmota a relace pro-
storových vztahů.

„La Montée – Stoupání “ je dílem mimořádně působivé 
dynamiky a energie čišící z vertikálních, monumen-
tálně cítěných forem, jež vytvářejí pocit perspek-
tivního prostoru, nedeskriptivního, obrovského 
a mohutného.
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ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)
Z KORČULY
1923
olej, lepenka
50 × 62 cm
sign. PD V. Špála 23

1 650 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph. D., 
odborná expertiza a restaurátoská zpráva Igor Fogaš

Vystaveno
Souborná výstava díla Václava Špály, Budova 
Mánesa, Praha, 1. 3. – 10. 4. 1935, č. k. 68

Václav Špála (1885-1946) vytvořil dílo, které se 
stalo jednou z nejzávažnějších a nejvýraznějších 
klasických hodnot české moderní malby. Špála 
se sešel s většinou avantgardních představitelů 
své generace (E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka, 
B. Feigl, V. Beneš, V. Nowak, O. Kubín) již za studia 
se na pražské Akademii výtvarných umění v letech 
1903–1909. 

Tento znalecký posudek byl vyvžádán jmenovi-
tě za účelem ověření pravosti uměleckého díla. 
Vzhledem k požadovanému cíli posudku jsem zvolil 
metodu komparativní. Snažil jsem se detailně pro-
zkoumat dílo samotné, využít seriózní zdroje infor-
mací a vyhledat prokazatelně ověřené dílo srovna-
telné výtvarné kvality od téhož autora.

Jedná se bezpochyby právě o výtvarné dílo hodno-
cené v tomto znaleckém posudku a žádné pochyb-
nosti o původnosti díla zde naznačeny nejsou.

Posuzované dílo „Z Korčuly “ vzniklo v roce 1923, 
tedy v době, kdy autor již uplatňuje s velkým smys-
lem pro celistvost výtvarného podání, fauvistickou 
malířskou zkratku, založenou na simultanním kon-
trastu barev dominantně modré a růžovo-oranžo-
vé tonality. Zjevné jsou zde zcela suverenní tahy 
štětcem s bohatou paletou odstínů modře, která 
již předznamenává cestu k tzv. Špálovu "modrému 
období". Obraz "Z Korčuly" je doposud málo prezen-
tovaným kvalitním výtvarným dílem ze série kraji-
nomaleb, které jsou příkladem syntetického vidění. 
Projevuje se zde výrazný cit pro harmonii celku, 
kterému jsou podřízeny jednotlivé architektonické 
i krajinné prvky, charakteristické pro zobrazova-
ný motiv (v tomto případě přístavní letovisko na 
Jadranu).

Hodnocený obraz byl zkoumán prostým okem, lupou, 
metodou nedestruktivní defektoskopie, detailně 
prohlédnut v denní rozptýleném, umělém razant-
ním bočním i ultrafialovém světle, makroskopicky 
i mikroskopicky. Dále se uplatnilo IR snímkování. 
Ve spolupráci se specialisty Zuzanou Valentovou 
a Michalem Pechem byla rovněž provedena detailní 
laboratorní analýza, která si vyžádala mikrodestruk-
tivní odběr vzorků materiálu zkoumaného obrazu, 
zato však v barevných vrstvách zkoumané malby 
jednoznačně potvrdila pigmenty známé a ověřené 
Špálovy palety z doby kolem roku 1923 (výsledky viz 
příloha Materiálový průzkum, Zpráva č. P1792).

Vzácná, vizuálně okouzlující 
ukázka syntetického vidění 
na principech fauvismu 
při cestě k tzv. „modrému 
období“
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Posuzovaný obraz je autentickým, vzácným, vizuálně okouzlujícím 
a vývojově důležitým dílem Václava Špály z období aktivity skupiny 
Tvrdošíjní, jednoho z vůdčích poválečných uměleckých seskupení 
(1918–1924, J. Čapek, Vl. Hofman, R. Kremlička, O. Marvánek †1921, 
V. Špála a J. Zrzavý). Členství v Tvrdošíjných mělo pro autora velký 
význam, protože mu umožnilo vystavovat na mnoha místech u nás 
i v zahraničí, získat zajímavé kontakty a především se zařadit mezi 
elitu československého výtvarného života. Špála byl tedy v roce 1923 
již plně etablovaný umělec, který se o dva roky později, u příležitosti 
svých čtyřicátých narozenin, dočkal velké souborné výstavy zorgani-
zované Spolkem výtvarných umělců Mánes.

Obraz „Z Korčuly “ je výrazově velice silnou krajinomalbou delikátní 
malířské kultury a jedinečné barevné polyfonie založené především 
na nuancích dominantní modře. Je to dílo syntetického vidění, v němž 
se projevuje Špálův unikátní cit pro harmonii celku, které jsou pod-
řízeny jednotlivé architektonické a krajinné prvky, charakteristické 
pro malebné přístavní letovisko. Autor vychází z celosti smyslového 
vnímání skutečnosti a optický vjem přetavuje smyslovou reflexí. 
Je to malba postulující primární spojení smyslů s konkrétní realitou. 
Jak to sám Špála vyjádřil: „Snažím se krajinu popsat jakoby ohmatá-
ním, aby se její tvary vžily nebo lépe vkradly do mé obraznosti, a tak 
spolupracovaly, jakoby přetaveny v nový obrazový útvar, s živým lid-
ským podkladem. Při všem osobním zaujetí mohu klidně uspořádati děj 
a tvary obrazu a semknu tu osobní temperament do služeb výtvarných 
možností. … Nemaluji krajinu, ale sebe. Motivu užívám k uplatnění sebe, 
abych se mohl vyžíti, rozvinouti svůj výtvarný smysl, ozvěny svých cito-
vých vznětů.“ (V. Špála, K věci, Volné směry, 1928–29, roč. XXVI, s. 1)

Obraz „Z Korčuly “ vznikl z okouzlení úchvatným kontrastem fasád 
barevně rozrůzněných domků a blankytného moře. Václav Špála 
zde mistrně uplatnil svou fauvisticky údernou malířskou zkrat-
ku. Plocha obrazu se melodicky rozeznívá suverénními, svižnými 
tahy v opojné záplavě modře, která již předznamenává cestu k tzv. 
„modrému období“. 

Dílo Václava Špály (1885–1946) je jednou z nejzávažnějších a nejvýraz-
nějších klasických hodnot české moderní malby. Špála se sešel s vět-
šinou avantgardních představitelů své generace (E. Filla, B. Kubišta, 
A. Procházka, B. Feigl, V. Beneš, V. Nowak, O. Kubín) již za studia 
na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1903–1909. Moc 
se ale studiu nevěnoval, protože tamní konzervativní způsob výuky 
mu vůbec nevyhovoval. Profesor Franz Thiele mu také napsal dost 
nelichotivé vysvědčení: „Pracoval po celý rok mimo školu a směřo-
val k odchylným, v rámci školy neležícím cílům“. Toto „rebelství“ však 
uchránilo čistotu Špálova výtvarného talentu. Se skupinou Osma, 
ač nebyl jejím členem, sdílel odvahu k nekonvenčnímu výtvarnému 
projevu. Následně však již překonává „plachost venkovského chlap-
ce“ a účastní se uměleckých činů progresivních sdružení – Skupiny 
výtvarných umělců (1911–1914) a skupiny Tvrdošíjní (1918–1924). V roce 
1936 se stává předsedou SVU Mánes. Václava Špálu lákalo umění, 
které zrcadlí přirozený temperament, radost z tvoření. Jeho ateliér 
ve vile na pražské Ořechovce jako by byl po celý rok prozářen sluncem 
letní krajiny – v obrazech krajin, kytic, zátiší jako by kvetly louky a zrálo 
obilí, voněly lesy a leskly se hladiny vod.
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PROCHÁZKA ANTONÍN (1882–1945)
HROZNY V KOŠÍKU
1928
enkaustika, písky, dřevěná deska
57 × 40 cm
sign. LD Ant. Procházka 28., na rubu Ant. 
Procházka

na rubu popis díla autorem

750 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. Předložený obraz „Hrozny v košíku “ představuje 
autentické, prvotřídní postkubistické, na všechny 
smysly působící dílo Antonína Procházky, jednoho 
z nejvýznamnějších a nejosobitějších předsta-
vitelů zakladatelské generace českého moder-
ního umění, člena legendární „Osmy“ a „Skupiny 
výtvarných umělců“, autora označovaného pro 
svou experimentaci s výtvarnými technikami jako 
enkaustika či vosková malba za „alchymistu“ české 
avantgardy. Po raném období exaltace výrazových 
prostředků dospěl ke kubismu, který mu umožnil 
rozvinout osobní dispozice: jiskřivý intelekt, cit 
pro hmotu a barvu, stejně jako hravost. Důslednost, 
s níž Procházka na nové stylové podněty reagoval, 
ho dovedla až k vytvoření jedné z nejosobitějších 
variant kubismu, a to v celosvětovém kontextu. 
Z kubismu také následně odvodil způsob, jak výra-
zově stylizovat tvar reálného objektu, aby byl jasně 
čitelný i senzuálně atraktivní, aby jeho forma odpo-
vídala změněnému času, oceňujícímu humanismus, 
jednoduchost a tiché bytí věcí.

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 
mladého malíře však tradiční nazírání pedagogů 
nevyhovuje, 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 členem Skupiny výtvarných umělců. 
Přestože se již tehdy řadil k předním představite-
lům moderní české kultury, musel se z existenčních 
důvodů delší dobu věnovat pedagogické činnosti. 
Od roku 1910 působil v Ostravě, v letech 1921–1924 
v Novém Městě na Moravě. Od roku 1924 se jeho 
trvalým domovem stalo Brno.

Výrazný člen avantgardní 
Skupiny Osma a Skupiny 
výtvarných umělců
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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.

Díla vzniklá v období Procházkova pobytu v Novém 
Městě na Moravě (1921–1924), kde působil jako pro-
fesor kreslení na tamní reálce, završují celý jeho 
předchozí kubistický vývoj. Jsou vzácně kvalitativně 
vyrovnaná a oproštěná od těch stránek kubismu, 
které potlačovaly jeho přirozené malířské sklony. 
Sám Vincenc Kramář období z první poloviny 20. let 
vysoce cenil: „Procházka shrnuje tu výsledky své 
dosavadní práce a vytváří díla vzácné komplexnosti, 
v nichž krajně vystupňovaná látkovost zápolí v moc-
ném napětí s duchovní prostorovou konstrukcí.“ Ruku 
v ruce se stupňováním smyslovosti nabývá v jeho 
tvorbě nový význam figurální námět.

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 našel v mandlových očích typizova-
ných dívčích obličejů a v čisté obrysové linii kresby.

Podobně jako v tvorbě Emila Filly, také u Antonína 
Procházky hrál motiv zátiší významnou roli. Jako 
samostatný tematický celek se v jeho díle objevuje 
již roku 1907; mimořádný význam pak mělo toto 
prastaré ikonografické téma v období kubistickém. 
V následné fázi let 1924–1928 pak autor právě i jeho 
prostřednictvím obnovuje svůj kontakt s bohat-
stvím smyslové reality, i když kubistická zkušenost 
v podobě stylizace obrazového prostoru a tvarové 
zkratky bude i v pracích z této doby stále jasně čitel-
ná.

Předložený obraz „Hrozny v košíku“ je Procházkovou 
výtečnou a důstojnou prací, která logicky završuje 
autorův vývoj v průběhu dvacátých let, kdy jeho 
nový zájem o „atributy každodennosti“ osvobodil 
předměty zátiší z vázanosti na abstrahovanou kubi-
zující kompozici, osamostatnil je a nechal jim vůdčí 
roli. Dostáváme se tu do vrcholné fáze Procházkova 
„kouzelného“, citově vroucího primitivizujícího civi-
lismu.

V tomto díle soustředil autor svou pozornost 
na „obyčejné věci“, jež zvýznamnil – působí na nás, 
jako by to byly jakési laskominy rozložené ve vitríně. 
Jejich smyslově materiální stránka je akcentována 
Procházkovou novou malířskou technikou, enkaus-
tikou. Aktualizace tohoto starověkého malířského 
postupu je pro autorův primitivismus i neoklasicis-
mus zcela příznačná. Demonstrovala totiž perfekt-
ně jeho přesvědčení, že moderní umění je pevně 
zakotveno v dějinách, že inovace a tradice nemusí 
být nutně v antagonistickém vztahu. Vosková malba, 
z hlediska trvanlivosti prověřená staletími, tu dodá-
vá ztvárněným předmětům jak efektní plasticitu, 
tak také schopnost odrážet světlo, které jako by při-
cházelo z jiného světa.
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ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
ZÁTIŠÍ S VÁZOU
1937
barevný pastel, křídy, papír
29 × 45,5 cm
sign. PD monogram J. Z. 37

110 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
Jan Zrzavý – Dílo z let 1905–1940, Obecní dům, 
Praha, 6. – 31. 3. 1940, č. k. 251a

20
ČERNÝ KAREL (1910–1960)
ZÁTIŠÍ S LAHVÍ A POMERANČI 
(ZÁTIŠÍ SE STOLKEM)
1942
kresba uhlem, papír
59,5 × 46 cm
sign. LD K Černý Š 42

28 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

„Zátiší s lahví a pomeranči (Zátiší se stolkem) “ 
je mimořádně působivou, formátově monumentální 
Černého uhlokresbou, spadající do konstruktivnější 
linie jeho díla. Je to cenná práce vystavěná na dobo-
vě aktuálním principu věcnosti, pojícím se s bra-
vurním syntetickým viděním. Jednotlivé předměty 
kompozice jsou výtvarně přetaveny, na základě 
subjektivního prožitku absolutizovány, elementari-
zovány. Stávají se z nich svébytné znaky, sjednocené 
v pregnantní skladbě výrazné architektoniky. Mísa 
s pomeranči, láhev i sklenice se slámkou působí jako 
„živé bytosti“ (antropomorfizace zátiší je pro autora 
velmi typická), jež se k sobě pevně semkly z umělco-
va „niterného smutku“ i nepopiratelné „vůle po řádu“. 

V posuzovaném „Zátiší s vázou “, vyznačujícím 
se doslova „zálibným“ podáním tvarů a barev, 
jsou jednotlivé objekty zjednodušeny na sumární 
výtvarné znaky. Mají svůj vlastní prostor existence, 
žijí svým tichým životem. Právě v tom splňují ten 
nejbytostnější požadavek zátiší: jsou prostoupeny 
údivem nad čirou krásou věcí. 
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TRAMPOTA JAN (1889–1942)
ZÁTIŠÍ S NOVINAMI
olej, plátno
80 × 64,5 cm
sign. nezjištěna

oboustranná malba, na rubu olejomalba 
„Podzimní stráň“

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Zátiší s novinami “ je originál-
ním, motivicky vzácným, cézannovsky kubizujícím 
dílem Jana Trampoty (1889–1942), malíře patřícího 
k umělcům nové avantgardní generace, kteří v době 
před první světovou válkou prozkoumávali mož-
nosti expresionismu, fauvismu a v neposlední řadě 
nedogmaticky chápaného kubismu. V tehdejším 
pražském uměleckém světě brzy proslul jako „vášni-
vý debatér, s nímž bylo nebezpečno setkati se z veče-
ra, nechtěl-lis stráviti noc v peripatetických hovorech“ 
(K. Novotný, 1927). Po krušných letech, která strávil 
na frontě ve vojenské uniformě, přilnul celou svou 
duší k přírodě Orlických hor, jež z něj učinila jednoho 
z našich největších krajinářů meziválečného období.

Jan Trampota se narodil roku 1889 v chudé rodině 
žižkovského obuvníka, který se roku 1910 z nouze 
– s celou svou rodinou kromě syna Jana – rozho-
dl k emigraci do Ameriky. Trampota se nejprve 
vyučil zahradníkem; v letech 1907–1909 studoval 
na Uměleckoprůmyslové škole u Emanuela Dítěte 
a Jana Preislera. Ve svých raných kubistických 
obrazech, především z let 1911–1913, ho poutal 
především motiv lidské postavy, skládané z drob-
ných, ostře řezaných fazet. Kubisticky nazírané 
figury i zátiší postupně nabývají neobyčejné tva-
rové a barevné dynamiky. V roce 1913 byl přijat 
do SVU Mánes. V té době (1913–1914) navštěvoval 
soukromou uměleckou školu Vincence Beneše 
a Otakara Nejedlého. V letech 1916–1918 bojoval 
na jižní frontě, pobyl v Salzburgu, Bergheimu a poz-
ději v Novu Ledu, Fondu a Male. Po skončení války 
maloval spolu s Rudolfem Kremličkou slovenská 
bojiště pro projekt pražského Památníku odboje. 
Osudovým se pro něj však stalo setkání s českou 
krajinou pod Orlickými horami, kam ho roku 1921 při-
vedl Josef Kubíček, rodák ze Slatiny nad Zdobnicí. 

Trampota byl ihned okouzlen tamní přírodou, neje-
nom ve Slatině, ale i v nedaleké Rybné a Rokytnici 
– nade vše ho ale zaujal Pěčín, kde se roku 1923 natr-
valo usadil: nevelká vesnice, jejíž domy jsou usazeny 
na táhlých stráních, svažujících se do mělkého údolí, 
s věncem Orlických hor na horizontu. Zde dospěl 
ke svému tvůrčímu vrcholu v tvarově i barevně bri-
lantně vyvážených, lyricky cítěných obrazech krajin, 
jež vytvářejí původní a působivou variantu neokla-
sicistního návratu k tradičním hodnotám. Klasická 
harmonie kompoziční skladby se v nich pojí s bravur-
ně rozvinutým kolorismem, osobitě přehodnocují-
cím podněty fauvismu.

Význačnou kapitolu autorova díla situovanou mimo 
podorlický region představoval pobyt v normand-
ském Etretatu (1930), odkud malíř vytěžil bohatou 
žeň pláten zachycujících vznešenou krásu mořského 
pobřeží s barevnými loďkami a bělostnými skalami.

Posuzovaný obraz lze označit za sběratelsky 
velmi atraktivní položku, neboť představuje jedno 
z nemnoha Trampotových pláten věnovaných tema-
tice zátiší – prostého bytí věcí v interiéru domova.

Vývojové metamorfózy, jež v průběhu třicátých 
a na počátku čtyřicátých let vedly k přeskupování 
sil a k přehodnocování dosavadních uměleckých 
názorů, nenechaly lhostejným ani Jana Trampotu. 
Jedním ze symptomů autorovy nové vážné umělec-
ké reflexe bylo „Zátiší s knihou “ (1935), jemuž spolu 
s kyticí bílých květů vévodí výmluvný titul Axela 
Muntheho „Kniha o životě a smrti “.

Navzdory zdravotním problémům, kterým již nemů-
že uniknout, maluje na počátku čtyřicátých let 
soubor obrazů, jež značí novou vývojovou etapu jeho 
tvorby (bohužel smrtí přervanou). V přestávkách 
mezi léčením, jež absolvuje v Poděbradech, se vrací 
do pěčínského ateliéru, kde vzniká série rozměrných 
zátiší, která výtvarně doslova „pulzují životem“.

Posuzovaný obraz „Zátiší s novinami “ se tedy vyzna-
čuje námětem, který nepatřil k malířovu běžnému 
motivickému repertoáru, ale je dokladem jeho hle-
dání nových tvůrčích cest. Kubizující optika i určité 
atributy (bílá draperie s četnými záhyby, stejně jako 
ornamentální motiv na druhém ubruse) ukazují, 
že Trampota tu cíleně laboroval s prvky, které zají-
maly velkého Mistra z Aix – Paula Cézanna. Obě 
strany posuzovaného plátna – „Zátiší s novinami “ 
i „Podzimní stráň“ z Pěčína, panoramaticky ztvárněná 
tak, jako by ji měl autor „na dlani“ – jsou přímo ukáz-
kovým příkladem toho, že Jan Trampota na svou 
kubistickou minulost nikdy nezapomněl.



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 59



60 | 1. ART CONSULTING

22
NOWAK WILLI (1886–1977)
LETNÍ KRAJINA U LITOMĚŘIC
olej, lepenka
35 × 45 cm
sign. PD W. Nowak

80 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Letní krajina u Litoměřic “ je origi-
nálním, krásným, rukopisně impresivním a lorrainov-
sky měkce světelným dílem Viléma (Willi) Nowaka, 
zakládajícího člena legendární skupiny Osma a poz-
dějšího dlouholetého profesora Akademie výtvar-
ných umění v Praze, autora, který již počátkem dru-
hého desetiletí dvacátého století nalezl svůj osobitý 
styl. Ani přátelství s malíři německých expresionis-
tických skupin „Die Brücke“ a „Der blaue Reiter “ nena-
rušilo základní lyricko-senzuální ladění jeho tvorby, 
za níž se skrývá bohatý a plný život. Velmi přiléhavě 
charakterizoval Nowakův tvůrčí přístup F. X. Šalda, 
který ho v rámci uskupení Osmy vnímal jako „lyri-
ka mezi dramatiky “: „sladkého samotáře“ vidícího 
„krajinu i celý život z odstupu, zvláštní mlhou snivosti 
a fabulačního kouzla “.

Willi Nowak se narodil roku 1886 v Mníšku pod 
Brdy v rodině majitele továrny na textilní barviva. 
Už v dětství projevoval výtvarné nadání a toužil jít 
na uměleckoprůmyslovou školu. Kvůli výtržnictví 
během předchozího studia na reálce tam však nebyl 
přijat, navštěvoval proto soukromou malířskou školu 
Ferdinanda Engemüllera a o prázdninách odcesto-
val do umělecké kolonie v Dachau za profesorem 
Hansem von Hayekem.

Od roku 1903 Nowak studoval na Akademii výtvar-
ných umění v Praze v ateliéru Franze Thieleho. 
Tato instituce tehdy zažívala jednu ze svých perso-
nálních krizí a návrat ke konzervativnímu akademis-
mu. Pro Nowaka tak byly podnětnější pražské výsta-
vy pořádané Spolkem výtvarných umělců Mánes, 
např. Moderní francouzské umění (1902), výstava 
umělecké kolonie Worpswede (1903), Munchova 
výstava roku 1905 a francouzští impresionisté (1907).

Po ukončení studií spolu s Emilem Fillou, Bohumilem 
Kubištou a dalšími založil uměleckou skupinu Osma. 
Okolnosti přípravy první výstavy, zejména získání 
finančních prostředků na její realizaci, bylo více než 
bizarní. Emil Artur Pittermann, který snil o umělecké 
kolonii podobné Worpswede, pozval Nowaka roku 
1906 do vesnice Všechlapy. Zde na honu místní učitel 
nešťastnou náhodou Nowaka postřelil do kolenou. 
Broky se nepodařilo vyoperovat. Ze soudem urče-
ného finančního odškodného pak Nowak zaplatil 
pronájem prostor. Jako jediný prodal také na této 
legendární přehlídce všechny vystavené obrazy. 
Druhou skupinovou výstavu uspořádal Topičův salon 
o rok později (1908) a Nowak tam vystavil první z poz-
dější slavné série Labských krajin.

Nowak měl svým dílem značný úspěch v německém 
prostředí a stal se neopominutelnou osobností 
česko-německého kulturního dění první polovi-
ny 20. století. Vystavoval v prestižních galeriích 
ve Vídni, Berlíně, Düsseldorfu i Mnichově. Byl v kon-
taktu s největšími umělci své doby: Oskarem 
Kokoschkou, se slavnou drážďanskou uměleckou 
skupinou Die Brücke a mnichovskou Der Blaue 
Reiter, stal se členem vídeňské skupiny Kunstschau. 
Po přestěhování do Mnichova (1912) spoluzaložil 
skupinu Münchener Neue Secession. Po první svě-
tové válce žil ve Vídni, v roce 1919 se přestěhoval 
do Berlína. Po deseti letech se navrátil do Prahy, 
aby převzal profesuru na Akademii výtvarných 
umění. Působil tam až do okupace v roce 1939 
a vychoval mnoho žáků.

V předloženém obrazu „Letní krajina u Litoměřic “ 
zachytil Willi Nowak bravurně kouzlo kraje, který pro 
něj měl tak neobyčejný půvab malířskosti atmosféry 
a barvitosti ovzduší, že ho nikdy nepřestal inspiro-
vat.

Autor zde vytváří velmi sofistikovanou scenérii, 
založenou na výtvarné transformaci konkrétního 
vizuálního i citového zážitku. V celkové výstavbě 
scény se projevuje malířova kompoziční důslednost, 
založená na principu bravurně vypointovaného 
hloubkového pohledu do krajiny, který odkazuje 
až ke klasicistním řešením, např. systému francouz-
ského krajináře Clauda Lorraina (1600–1682).

V měkké světelnosti a jemné impresivní faktu-
ře zaznívá příznačný Nowakův lyrismus naplno. 
Atmosféru letní idyly podtrhuje figurální prvek mile-
necké dvojice. Toto komornější plátno až rokokové-
ho kouzla doslova vibruje smyslově cítěnými barev-
nými skvrnami. Promyšlená stavebnost výrazu je tu 
doslova geniálně ztajena v básnivě hravém výrazu.
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NEJEDLÝ OTAKAR (1883–1957)
SAD VE SVĚTLE ČERVÁNKŮ
1929
olej, plátno
74 × 101 cm
sign. PD Ot. Nejedlý 1929

70 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Sad ve světle červánků “ je auten-
tickým, vyzrálým, klasicistně a novoromanticky 
cítěným dílem Otakara Nejedlého, autora, jehož 
jméno zaujímá jedno z nejčestnějších míst v historii 
české malby dvacátého století a zejména v ději-
nách moderního krajinářství. Legendárním se stalo 
nejenom jeho profesorské působení na Akademii 
výtvarných umění v Praze, kde vytvořil pro své 
studenty velmi inspirativní prostředí, ale také již 
jeho rané cestovatelské „dobrodružství“: v šesta-
dvaceti letech se rozhodl navždy opustit evropskou 
civilizaci s cílem žít přírodním životem v exotickém 
prostředí, podobně jako Paul Gauguin. Spolu s malí-
řem Jaroslavem Hněvkovským, s nímž se seznámil 
v Římě, podnikl v letech 1909–1911 v českém kon-
textu zcela mimořádnou cestu na Cejlon a do Indie. 
Z tohoto pobytu vytěžil řadu bezprostředně malo-
vaných obrazů, tematizujících vztah mezi přírodou 
a lidským životem v ní, v nichž dospěl až k pointili-
stické technice a jež jsou řazeny k vrcholům jeho 
tvorby.

Když se po dvou letech vrátil do Čech, podlehl 
zakrátko velmi dynamicky pojatému kubismu, vědo-
mě rezignujícímu na „ortodoxní“ pojetí, který se 
právě díky jisté uvolněnosti a především výrazné 
barevnosti v zrcadle dějin jeví jako velké zpestření 
domácí výtvarné scény.

Citové otřesy na počátku válečných let a narůstající 
dobová skepse ho přivedly zpět k bezprostřední, 
smyslově založené vazbě k realitě přírody. Vrátil 
se tak k tradici českého krajinářství a přehodnotil 
ji ve jménu neoklasicismu a pateticky vypjatého 
romantismu. Jak se sám později vyznal: „Tanul mi 
na mysli obraz české krajiny, a sice ne malování těch 
nejrůznějších zákoutí a zátiší, jež v sobě krajina skrý-
vá, jak se v mé době krajina zobrazovala, ale malovat 
ten široký pojem krajiny, se všemi těmi výhledy, dál-

kami a charaktery, z nichž se česká krajina skládá, 
neboť právě pro tuto bohatost je tak krásná.“ Otakar 
Nejedlý dokázal viděnou skutečnost transponovat 
do nezaměnitelného výtvarného jazyka, pro něž se 
stalo typické opulentní bohatství tvarů a zjitřená 
emocionalita.

V roce 1904 se Nejedlý stal členem Spolku výtvar-
ných umělců Mánes. K jeho malířskému vyzrání 
výrazně přispěly zahraniční cesty. V letech 1906–
1907 navštívil Paříž, Benátky, Londýn, v roce 1908 
byl v Římě a na Sicílii. Následoval zmíněný pobyt 
na Cejlonu a v Indii (1909–1911). V roce 1913 založil 
spolu s Vincencem Benešem „Moderní školu malíř-
skou“. Samostatně poprvé vystavoval roku 1918 
motivy z Orlických hor v Topičově salónu. Obrazy 
z francouzských bojišť z roku 1919, v rámci akce 
„váleční malíři“, již předznamenávají expresivní, 
patetickou nadsázku jeho pozdější tvorby.

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. Vychoval celé generace našich 
malířů, vedl je moudře k poučení a novému poznání, 
v podpoře jejich osobních sklonů a hledání samo-
statné tvůrčí cesty.

Posuzovaný obraz „Sad ve světle červánků “ je čaro-
krásnou realizací Nejedlého neoklasicistního smě-
řování, které se v jeho díle projevovalo od dvacátých 
let. Návrat ke klasicismu šel ruku v ruce s roman-
tickým cítěním, u autora obzvláště patrným, a hero-
izací krajinářských motivů. Tomu přesně odpovídá 
tematické i stylové provedení předloženého plátna. 
Nejedlý s oblibou vyhledával scenérie s mohutnými 
stromy, někdy v pozici „osamělých velikánů“, jindy, 
jako zde, ho naopak upoutal výhled do rozlehlého 
sadu, kde nicméně každý strom má svůj „charak-
ter“. Malíř jako by se tu po letech rozpomínal na své 
školení u Ferdinanda Engelmüllera, který v návaz-
nosti na mařákovskou tradici často zdůrazňoval 
důležitost studia stromů. Vedl své žáky k citlivému 
vztahu k jednotlivým druhům stromů, poukazoval 
na souvislost detailu a celku a na individualitu kaž-
dého vegetabilního prvku, jíž je nutno vystihnout 
i v malbě.

Romantizující nádech scenérie zachycené v magic-
kém světle večerních červánků se v posuzovaném 
díle Otakara Nejedlého skvěle propojuje s kompozič-
ními zákonitostmi klasických, tzv. ideálních krajin, 
kdy nejmohutnější strom, situovaný na tzv. zlatý 
řez, vytváří efektní přechod do druhého obrazového 
plánu.
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MICHALČÍK ANTONÍN (1914–1998)
LEŽÍCÍ AKT
1946
olej, plátno
35,5 × 95,5 cm
sign. LN Michalčík 46

90 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Předložený obraz „Ležící “ je původní, kvalitní, snově 
laděnou prací Antonína Michalčíka, malíře, grafika, 
typografa a pedagoga, člena Spolku výtvarných 
umělců Mánes, jehož lyricky stylizované obrazy, 
založené na výtvarně přetlumočených osobních 
zážitcích, dojmech z divadla či literatury, zazname-
naly velký ohlas nejen u české veřejnosti, ale také 
ve světě, a to v souvislosti s jeho autorskými výsta-
vami ve Francii a Japonsku v osmdesátých letech.

Antonín Michalčík se narodil roku 1914 v zakarpat-
ském Užhorodě na dnešní Ukrajině. V době před 
druhou světovou válkou studoval na Českém vyso-
kém učení technickém v Praze u profesorů Oldřicha 
Blažíčka a Cyrila Boudy. Krátce rovněž navštěvoval 
Ukrajinskou akademii v Praze, vzdělávací instituci 

pro studenty ukrajinské národnosti pronásledované 
sovětskou diktaturou, jež s podporou prvorepubliko-
vé československé vlády získala ve své době světově 
uznávaný vědecký statut. Jakmile byla po válce 
obnovena činnost vysokých škol, pokračoval autor 
ve studiích dějin umění a estetiky na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy, která dokončil počátkem 
padesátých let. Své teoretické znalosti následně 
zúročil při pedagogické činnosti. Od roku 1963 půso-
bil na pražské Střední uměleckoprůmyslové škole, 
kde až do poloviny sedmdesátých let vyučoval kres-
lení a dějiny umění.

Kromě volné tvorby se věnoval scénografii 
(pro Národní divadlo v Praze), typografii a ilustra-
ci (A. P. Čechov, E. A. Poe, R. Wright, J. Kadlec, 
H. Klenková, R. Payne, E. Daňková aj.). Samostatně 
vystavoval od čtyřicátých let. V šedesátých letech 
se stáhl z veřejného života a věnoval se především 
pedagogické činnosti a ilustraci. Do výstavních síní 
se Michalčíkova tvorba opět navrátila počátkem 
osmdesátých let. Velké souhrnné výstavy se autor 
dočkal v červenci roku 1990 v galerii Václava Špály. 
Roku 2012 se v prostoru bývalé Středočeské galerie 
v pražské Husově ulici, tehdejší Gate Gallery, konala 
výstava „Antonín Michalčík: Elementy “.

Základním rysem Michalčíkovy malířské tvorby 
se stala imaginativně, snově transponovaná reali-
ta. Jeho plátna působí svou záhadnou atmosférou 
a tajuplností. Autorovi se dařilo objevovat zdro-
je inspirace i ve sférách tak obrazově všedních, 
jako jsou například prázdné plochy zdí či pláně kra-
jinných obzorů.

Mezi nejplodnější období malířovy tvůrčí činnosti 
patřila zejména druhá polovina čtyřicátých let, 
kdy měl možnost prezentovat svá díla na úspěšných 
výstavách v Grafickém kabinetu Leopolda Mazáče 
(1944) a Galerii Josefa. R. Vilímka (1946 a 1948). V té 
době vzniká také posuzované dílo „Ležící “, jež cha-
rakterizuje Michalčíka jako bravurního moderního 
figuralistu, obdařeného zvláštním citem pro harmo-
nii mezi obsahem a malířskou formou.

Obraz „Ležící “ fascinuje na jedné straně výraznou 
stylizací těžící ještě z živého dědictví imagina-
tivních proudů meziválečné avantgardy, na stra-
ně druhé působí mnohem temnějšími emocemi, 
jež svědčí o tíži prožité válečné doby. Výrazným 
černým obrysem formovaný akt odpočívající ženy 
vystupuje v téměř reflektorickém osvětlení z neur-
čitého, magicky působícího pozadí. Pohlcuje diváka 
do svého vnitřního světa, aby mu současně dával 
i naději osobitým duchovním nábojem.

Výrazná stylizace z dědictví 
imaginativního proudu 
meziválečné avantgardy
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RYKR ZDENEK (1900–1940)
U TRATI
1928
tempera, karton
68 × 78 cm
sign. PD Rykr 28

55 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „U trati “ je autentickým, kvalitním 
a motivicky velmi příznačným, osobně laděným 
dílem Zdenka Rykra, autora, jehož tvorba patří k nej-
podnětnějším projevům českého moderního umění 
dvacátých a třicátých let. Generačně patřil k pokole-
ní Devětsilu, ale pro názorové neshody s jeho vůdčím 
teoretikem Karlem Teigem se spíše vyhýbal skupi-
novým aktivitám a zůstal důsledným solitérem, jenž 
se nebál v krátkém časovém období experimentovat 
s řadou výtvarných stylů a jemuž se kritický, často 
sarkastický nadhled stal způsobem práce. Rykr byl 
teoretikem umění, malířem, scénografem a reklam-
ním grafikem. Jako teoretik viděl přímé souvislosti 
mezi moderním a starým uměním, protože moder-
nímu umění nepřikládal tak radikálně novátorské 
významy, jak tehdy bylo zvykem. Jako reklamní gra-
fik proslul zejména svou spoluprací s firmou Orion. 
Realizoval pro ni nové propagační strategie, podo-
bající se těm, které známe dnes.

V letech 1919–1920 působil jako vychovatel hraběte 
Prokopa Lažanského na zámku Chyše v západních 
Čechách. Kromě vzdělávání mladého pána se tam 
věnoval především malování. Po návratu do Prahy 
absolvuje přijímací řízení na Akademii výtvarných 
umění, ale není přijat. Zapisuje se tedy na Univerzitu 
Karlovu, obor dějiny umění a klasická archeologie. 
Studia zakončí roku 1924 obhájením doktorátu filo-
zofie. Po celou dobu se paralelně věnuje výtvarné 
dráze, blízké směřování Devětsilu, a také kritice.

Samostatnou kapitolu Rykrovy práce tvoří jeho čin-
nost designérská. Už ve dvaceti letech vytvořil první 

reklamní plakáty pro Kolínskou rafinerii petroleje 
a navázal pravidelnou kooperaci s dalšími firmami, 
např. firmou Pála Slaný, výrobcem elektrických 
plochých baterií a článků PALABA a minerální vodou 
Karmelitka. Ve svých jednadvaceti letech zahájil 
klíčovou spolupráci s firmou Orion, kde se postupně 
vypracoval na pozici ředitele reklamního oddělení. 
Nejznámějším designem, který vytvořil, je dozajis-
ta obal čokoládové tyčinky Kofila s příchutí kávy, 
pocházející z roku 1923, s charakteristickou figurkou 
sedícího mouřenína labužnicky vychutnávajícího 
vůni šálku lahodné kávy. Tento obal zůstal prakticky 
nezměněn až do osmdesátých let dvacátého století 
a v mírně upravené podobě se používá dodnes.

Zkoumané dílo „U trati “ je jedním z typických 
Rykrových obrazů druhé poloviny dvacátých let, 
kdy se do centra jeho pozornosti dostala zejména 
kaligraficky cítěná linie a osvobozená barevná plo-
cha. Malíř tehdy posunul purismus do zcela nové 
polohy. Rozevlátou linií a fauvisticky cítěnou barvou 
povznášel zcela civilní prostředí, a to jak interiérová, 
tak exteriérová.

Motivicky je to autorova příznačná „krajina s náraz-
níky“, jak charakter jeho oblíbených scenérií výstiž-
ně popsala jeho žena, básnířka Milada Součková 
(Rykrová) (1899–1983). Rykra dlouhodobě přitahoval 
„nezakotvený“ prostor kolem nádraží, jakási „země 
nikoho“ v blízkosti kolejí, s účelovými budovami, 
skladišti, ploty i alejemi. Tato doslova osudová fas-
cinace, jež by zasluhovala psychoanalytický rozbor, 
pramenila jistě ze skutečnosti, že Zdenek Rykr se 
narodil doslova u kolejí – přímo v budově nádraží 
v Chotěboři (od roku 1960 je na ní umístěna pamětní 
deska s textem: „PhDr. Zdenek Rykr, malíř, grafik 
a publicista, narodil se zde 26. října 1900. Své dílo 
naplněné hledáním opustil náhle 15. ledna 1940 
v Praze pod Barrandovem.“). Již jeho nejranější kres-
bičky naznačují zaujetí nádražím a vláčky, zaujetí, 
které mladíka neopustí ani v následném kolínském 
období a později (viz např. „Kolínské nádraží “, cca 
1923; „U trati – Krajina s telegrafním sloupem“, 1927). 
Své „uhranutí“ pak stvrdil uvedeného 15. ledna 1940, 
kdy na železniční trati dobrovolně ukončil svůj život. 
Tři dny po Rykrově skonu vyšla v Lidových novi-
nách vzpomínka od Artuše Černíka: „Slyším a čtu, 
že zemřel tento mladý druh krásných studentských 
let, v jehož hlase bylo už od mládí vždy několik kapek 
hořké ironie k životu, a nechce se mi věřit, že by si 
v tragickém smyslu zahrál s Rykrem námět, jejž mi 
na gymnáziu nakreslil pro ex libris: železniční trať 
se stromem na okraji. Námět, jejž kdysi doprovodil 
slovy: trať života…“
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HOLÝ MILOSLAV (1897–1974)
ČERVENÁ CESTA V ČESKÉ RYBNÉ
1933
olej, plátno
60 × 81 cm
sign. PD M. Holý 33

na rubu popis díla a razítko: Vystaveno 
v Mánesu 1948

85 000 Kč

Progresivní dílo 
„čisté“ výtvarnosti

Osobitý český malíř Miloslav Holý. Výtvarné vzdělání 
získal na pražské Akademii výtvarných umění u Jana 
Preislera, Vlaha Bukovce, Jakuba Obrovského 
a v grafické speciálce u Maxe Švabinského. V letech 
1947–1958 se stal sám profesor a rektor (1950–1954) 
Akademie.

Holého rozsáhlé malířské dílo obsahuje převážně 
krajinomalbu – mnohdy inspirovanou Podorlickou 
oblastí. Stylově je pro něj charakteristický jeho 
celoživotní příklon k expresionismu a dynamická, 
pastózní práce s barvou.
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JIROUDEK FRANTIŠEK (1914–1991)
HERECKÝ DIALOG
1947
olej, plátno
59 × 70 cm
sign. LD Jiroudek 47

na rubu dedikace autorem sign. F, Jiroudek 
1963

42 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

28
JIROUDEK FRANTIŠEK (1914–1991)
OPERA
1949
olej, plátno
73,5 × 55 cm
sign. LD Jiroudek 1949

33 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 73



29
NOWAK WILLI (1886–1977)
ŽNĚ
olej, plátno
46,5 × 59,5 cm
sign. PD Villi Nowak

80 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Žně“ je autentickým, malířsky 
vyzrálým, motivicky a koloristicky nesmírně půvab-
ným dílem Viléma (Willi) Nowaka, významného před-
stavitele zakladatelské generace moderního umění 
a účastníka obou legendárních výstav skupiny Osma, 
malíře, který proslul doslova rokokovou graciézností 
figurálního prvku a klasicistním krajinným řádem 
s nádechem idyly.

Willi Nowak se narodil roku 1886 v Mníšku pod 
Brdy v rodině majitele továrny na textilní barviva. 
Už v dětství projevoval výtvarné nadání a toužil jít 
na uměleckoprůmyslovou školu. Kvůli výtržnictví 
během předchozího studia na reálce tam však nebyl 
přijat, navštěvoval proto soukromou malířskou školu 
Ferdinanda Engemüllera a o prázdninách odcesto-
val do umělecké kolonie v Dachau za profesorem 
Hansem von Hayekem.

Od roku 1903 studoval na Akademii výtvarných 
umění v Praze v ateliéru Franze Thieleho. Tato insti-
tuce tehdy zažívala jednu ze svých personálních 
krizí a návrat ke konzervativnímu akademismu. 
Pro Nowaka tak byly podnětnější pražské výstavy 
pořádané Spolkem výtvarných umělců Mánes, např. 
Moderní francouzské umění (1902), výstava umě-
lecké kolonie Worpswede (1903), Munchova výstava 
roku 1905 a francouzští impresionisté (1907).

Po ukončení studií spolu s Emilem Fillou, Bohumilem 
Kubištou a dalšími založil uměleckou skupinu Osma. 
Okolnosti přípravy první výstavy, zejména získání 
finančních prostředků na její realizaci, bylo více než 
bizarní. Emil Artur Pittermann, který snil o umělecké 
kolonii podobné Worpswede, pozval Nowaka roku 
1906 do vesnice Všechlapy. Zde na honu místní učitel 
nešťastnou náhodou Nowaka postřelil do kolenou. 

Broky se nepodařilo vyoperovat. Ze soudem urče-
ného finančního odškodného pak Nowak zaplatil 
pronájem prostor. Jako jediný prodal také na této 
legendární přehlídce všechny vystavené obrazy. 
Druhou skupinovou výstavu uspořádal Topičův salon 
o rok později (1908) a Nowak tam vystavil jen jeden 
obraz, nicméně vývojově zásadní – první „Labskou 
krajinu “.

Nowak měl svým dílem značný úspěch v německém 
prostředí a stal se neopominutelnou osobností 
česko-německého kulturního dění první polovi-
ny 20. století. Vystavoval v prestižních galeriích 
ve Vídni, Berlíně, Düsseldorfu i Mnichově. Byl v kon-
taktu s největšími umělci své doby: Oskarem 
Kokoschkou, se slavnou drážďanskou uměleckou 
skupinou Die Brücke a mnichovskou Der Blaue 
Reiter, stal se členem vídeňské skupiny Kunstschau. 
Po přestěhování do Mnichova (1912) spoluzaložil 
skupinu Münchener Neue Secession. Po první svě-
tové válce žil ve Vídni, v roce 1919 se přestěhoval 
do Berlína. Po deseti letech se navrátil do Prahy, 
aby převzal profesuru na Akademii výtvarných 
umění. Působil tam až do okupace v roce 1939 
a vychoval mnoho žáků.

Posuzovaný obraz „Žně“ ztvárňuje Nowakovo „velké 
téma“ – rozložitý pohled na šířkově i dálkově rozlo-
žitou krajinu, pojatou s neobyčejným mánesovským 
lyrismem. První obraz tohoto typu, „Labskou krajinu “, 
vystavil autor již na druhé výstavě Osmy; její různo-
rodé variace pak procházejí celou jeho tvorbou. Kraj 
pod Mělníkem představoval pro Nowaka „celoživotní 
okouzlení“. Labská krajina má zvláštní půvab malíř-
skostí své atmosféry, barvitostí vzduchu, podobně 
jako bylo ovzduší Ile de France přitažlivé pro krajiná-
ře barbizonské školy a impresionisty.

Posuzovaný obraz „Žně“ je dílem mistrné malíř-
ské formy, v němž se klasická kompoziční pravi-
dla snoubí s moderní estetikou barevné skvrny. 
Suverénní dělený rukopis je tu doveden k doko-
nalosti. Ne náhodou Vojtěch Volavka v souvislosti 
s Nowakovými díly těchto kvalit konstatoval: „Snad 
jen ve francouzském malířství najdeme tak metodicky 
zpracovaná plátna. Nikde v obraze není prázdných 
míst, nic není zůstaveno náhodě, nic nedopovědě-
no, každá forma, každý tónový vztah přesně určen. 
Je v tom kus cézannovské svědomitosti, která nutí 
umělce pracovat tak, že každý tah štětce je na tom 
místě, kde musí právě být.“

Posuzovaný obraz „Žně“ je dílem s výrazným filozo-
fickým podtextem, v němž Willi Nowak vyslovil své 
reflexe o účasti člověka v kosmickém řádu světa.
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KOTÍK JAN (1916–2002)
ŽENA U STOLU – VEČER
1943
olej, překližka
30,5 × 28,5 cm
sign. LD monogram J. K. 43, na rubu Jan Kotík 
1943

110 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti od MUDr. Jana 
Vykoukala, odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, 
Ph.D.

Posuzovaný obraz „Žena u stolu – Večer “ je původním, 
komorním, avšak zcela motivicky i stylově typickým, 
skupinovým dílem Jana Kotíka, význačného malíře, 
grafika, designéra, teoretika a pedagoga, který se 
na proměnách české výtvarné kultury podílel již 
od svých uměleckých začátků na konci třicátých let. 
Ve čtyřicátých letech byl členem nejvýznamnějšího 
dobového seskupení, zmíněné Skupiny 42, a v pade-
sátých letech patřil k nemnoha autorům, kteří zůsta-
li i v obtížných podmínkách ilegality modernímu 
výtvarnému názoru věrni. Jeho výstava v roce 1957 
v pražské galerii Československý spisovatel před-
stavovala jednu z prvních snah o prezentaci aktu-
álních uměleckých přístupů po období absolutních 
zákazů. Ukázala velkou osobitost autorovy recepce 
expresivní, gestické malby, korigované však nezbyt-
ným skladebným řádem. Od roku 1969 žil Jan Kotík 

v Německu, v tehdejším Západním Berlíně, a stal se 
jednou z výrazných postav českého exilu. Ve svém 
pozdějším díle se inspiroval výtvarnými a myšlenko-
vými proudy jako minimalismus, arte povera, insta-
lace a environment, vždy se současnou snahou o ori-
ginální výtvarný rukopis. Vystavoval na Světových 
výstavách Expo (Paříž 1937, Brusel 1958, Montreal 
1967), na Benátských bienále (1964 a 1976) a v roce 
1997 obdržel v Berlíně cenu Freda Thielera.

Jan Kotík působil jako externí docent na západo-
německých vysokých školách. Roku 1989 se po 
Sametové revoluci vrátil zpět do vlasti, kde krátce 
působil jako docent na Akademii výtvarných umění 
v Praze (1991–1992). Zemřel roku 2002 v Berlíně.

Posuzovaný obraz „Žena u stolu – Večer “ je svým 
nevelkým formátem sběratelsky milou položkou, 
jejíž forma ukazuje na kvality, které Jana Kotíka odli-
šovaly od ostatních členů Skupiny 42. Byla to jednak 
schopnost formovat tvar rytmicky, jako by téměř 
automatickou kresbou, a dospět k lapidární výtvarné 
zkratce. Za další specifika lze označit expresivní 
výraz nezatížený tolik existenciálními otázkami 
a intenzivní kolorismus.

Jan Kotík upoutal svou tvorbou již roku 1940 Jiřího 
Kotalíka, vedle Jindřicha Chalupeckého druhé-
ho budoucího teoretika Skupiny 42, který malíře 
v recenzi označil za „smělý výtvarný talent “. Kotík 
tehdy usiloval o novou definici člověka v celém jeho 
životním kontextu a tato snaha ho spojila s další-
mi členy skupiny, oficiálně ustavené 27. listopadu 
1942. Setkávali se spolu od roku 1941 pravidelně 
každou sobotu odpoledne v ateliérech, nejčastěji 
u Františka Hudečka. Tyto schůzky inicioval Jindřich 
Chalupecký, který je nejprve navrhl Hudečkovi 
a Grossovi a postupně se přidávali Ladislav Zívr, 
Miroslav Hák, Kamil Lhoták, Jan Kotík, Jan Smetana, 
Jiří Kotalík, Jiří Kolář, Karel Souček.

Ve skupinové fázi vytváří Jan Kotík sugestivní obrazy 
civilizace transformované zásahem člověka a reflexí 
jeho pocitů a představ. V letech 1942–1944 ho zaujal 
motiv interiéru obydleného více či méně imaginativ-
ními figurami, který se otevírá do urbanizované kra-
jiny města. Tak je tomu i v posuzovaném díle. Interiér 
a exteriér se zde sugestivně prostupují. Vnitřní svět 
ztvárněné ženské postavy, jejíž torzo se odráží na 
ploše postkubisticky naklopeného stolu, se prolíná, 
či lépe řečeno přímo interaguje, s okolní tváří města.

Jan Kotík v díle „Žena u stolu – Večer “ zafixoval 
moment, jež přesně vystihuje příměr Ivana Blatného: 
„každý okamžik je hoden básně“.
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GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)
DVOREK
1941
olej, malířská lepenka
36,5 × 46 cm
sign. LD Fr. Gross 48

na rubu štítek Národní Galerie v Praze 
s č. O 8062, štítek NG Praha s popisem 
díla, štítek výstavy Malmö Konsthall, štítek 
Washington Wholesale Mouldings s č. 980

290 000 Kč

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

Provenience
sbírka Jaroslava Borovičky
restituce z Národní galerie Praha (?) – inv. č. O 8062

Vystaveno
České a slovenské malířství první poloviny 
20. století. Sbírka moderního umění. Katalog (stálé 
výstavy) v Praze. Praha, Národní galerie, 1965, 
reprodukováno v katalogu
František Gross. Výběr z díla. Galerie umění karlovy 
Vary, 7. 10. – 7. 11. 1976, č. k. 5, reprodukováno
František Gross. Obrazy / kresby / grafika. Dům 
umění města Brna, 3. 3. – 9. 4. 1978
Horácká galerie výtvarného umění, Nové Město 
na Moravě, 16. 4. – 10. 5. 1978, č. k. 13
Konsthall Malmö, Malmö, Švédsko (zezadu štítek 
Národní galerie v Praze)

Reprodukováno
České a slovenské malířství první poloviny 
20. století, Národní Galerie v Praze
František Gross. Obelisk, 1969, obr. č. 13

Posuzovaný obraz „Dvorek “ je autentickým, hojně 
vystavovaným a reprodukovaným, výrazově již plně 
skupinovým dílem Františka Grosse, zakládajícího 
člena Skupiny 42, malíře nevyčerpatelné tvarové 
fantazie, podkrkonošského rodáka, který si zamilo-
val „prašivé a oslnivé město“ – Prahu, v níž žil a v níž 
dokázal objevit dříve nepovšimnutá místa a odhalit 
jejich poetické kouzlo.

Grossovo jméno se nejprve objevilo spolu s nastu-
pující mladou generací na výstavě v divadle E. F. 
Buriana v roce 1937. Roku 1941 se František Gross 
a František Hudeček účastnili dvou generačních 
výstav, „Konfrontace“, připravené Lvem Neradem, 
a přehlídky „Několik mladých na Kladně“, koncipované 
Jiřím Kotalíkem, jehož oba jmenovaní umělci oslovili 
nejvíce. Ti se téhož roku stali členy Umělecké bese-
dy a od té doby se pravidelně zúčastňovali jejích 
výstav. 27. listopadu 1942 je pak Gross přítomen 
ustavující schůzky „Pracovní skupiny “ v ateliéru Jana 
Smetany, z níž vzešla dnes slavná Skupina 42.

Grossův malířský zájem se obracel od roku 1939 pře-
devším k městu. Žil tehdy v metropoli již pátý rok, 
když se Praha po nacistickém vpádu stala městem 
okupovaným. Snad i tato skutečnost ho k Praze 
natrvalo připoutala. Z kleeovských krajin tak vkro-
čil do městské krajiny. Byl přesvědčen, že krajina 
jako impulz k tvorbě zůstane vždycky, i když si malíř 
„promítá a pro sebe řeší spoustu věcí, které se zdale-
ka nevejdou do pojmu krajinářství “. Město pokládal 
za součást umělé přírody změněné člověkem.

Skutečnost, že Gross byl v době vstupu do Skupiny 
42 plně vyzrálou individualitou, která rozhodně 
odmítala skupinovou „řeholi“, příkladně doklá-
dá posuzované dílo „Dvorek “. Malíř ztotožnil svůj 
výtvarný svět s prostředím, jež ho obklopovalo. 
Za svůj úkol si předsevzal „všemi prostředky dopát-
rati se skrytého významu našeho nejbližšího okolí “. 
Jsa tehdy zaměstnán jako učitel, transformoval 
vjemy ze své každodenní cesty do školy v obrazech, 
v nichž všednost je cokoli jiného než všední.

Ve shodě s výše řečeným prozkoumává František 
Gross v obrazu „Dvorek “ prostředí pražské periferie, 
až provokativně nespektakulární, a nesmírně suges-
tivně ho výtvarně přetváří. Autorův smysl pro kon-
struktivní řád vtiskl dílu jasný rozvrh architektonické 
a přírodní tektoniky forem a linií. Obrazová plocha 
je tu skvěle rytmizována rozrůzněnými hmotami 
nízkých budov, plotů, přístřešků i bezlistých stromů. 
Atmosféru ticha a opuštěnosti této polo-reálné, 
polo-přízračné vize podtrhuje ladění základní barev-
né tóniny do ocelové šedi.
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SOUČEK KAREL (1915–1982)
VEČEŘE
1943
olej, plátno
94,5 × 70,5 cm
sign. LD Karel Souček 43

65 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Večeře“ je originálním, sběra-
telsky vzácným, naprosto typickým, do ceněného 
období Skupiny 42 spadajícím dílem Karla Součka, 
výrazné tvůrčí individuality českého malířství gene-
race druhé světové války, autora, který dokázal 
v prozaické, na první pohled obyčejné skutečnosti 
města objevit bohaté zdroje malířské poezie ve zcela 
osobitém spojení patosu a citovosti. Od šedesátých 
let měla jeho tvorba blízko k abstrakci. Potemnělá 
barevnost jeho obrazů se mírně rozjasnila, zůstávala 
však i přesto dominantně „součkovsky“ decentní.

Na malířský projev Karla Součka mělo formující vliv 
prostředí Kladna. V jeho rané tvorbě převládá expre-
sivnost a pochmurnější tóny, připomínající Goyu 
nebo Daumiera a udržující se hluboko do padesátých 
let. Civilizačnímu programu Skupiny 42 dával Souček 
drsnější a všednější tvářnost. V obrazech po roce 
1945 se tvar rozplývá ve spleti neklidných linií. 
V padesátých letech přešel Souček k vyjadřování 
v tematicky vázaných obrazových cyklech, s nimiž 
přesvědčil zejména v soutěži na výzdobu Národního 
divadla vyhlášené v roce 1952. Protože se jeho 
návrhy vymykaly běžným dobovým představám 
socialistického realismu, nakonec byly ve výzdobě 
prosazeny a uplatněny práce malířů, kteří se těmto 
představám více blížily. Drobné obrazy nabýva-
ly stále většího formátu a často dostávaly formu 
triptychů a polyptychů, a ty zase tvořily souvislé 
série, vázané svým obsahem i formou. Tento způsob 
tvorby pro tněj zůstal typický až do konce života. 
Tak i mohl uplatnit schopnost rozvinout figurálně 
bohatý sled dějově výstižných scén, jak je představil 
např. na světové výstavě EXPO Brusel v r. 1958.

Zkoumaný obraz „Večeře“ je mimořádně výrazově 
silným Součkovým dílem ze sběratelsky atraktivní 
Skupinové fáze, kdy se autor otevřeně přihlá-
sil k civilistní tematice a „občanskému“ jazyku. 
Na rozdíl od Grosse, Hudečka či Kotíka jej však tolik 
nezajímaly procesy „zcizování a odlidšťování“, pro-
mítající se do postav biomechanických fantómů, 
ale především obyčejné, všednodenní děje, které se 
odehrávaly v důvěrně známém prostředí městských 
ulic a pasáží. Výjevy z bister, kadeřnictví, nemocnič-
ních či nádražních čekáren jsou plné sounáležitosti 
s „malými lidskými příběhy“.

Posuzované dílo „Večeře“ odhaluje ještě další malířo-
vu typickou a silnou stránku, ovlivněnou prostředím 
Kladna: neobyčejnou citlivost k sociálnímu aspektu 
reality. Do Součkových obrazů tak vstupuje kaž-
dodenní skutečnost jeho rodného města, objevují 
se v nich lidé, které důvěrně zná a s nimiž se dělí 
o všechny radosti i starosti – o tíhu, ale i naději 
a jasné chvíle všedních dnů.

Zkoumané plátno ztvárňuje intimní, velmi jímavý 
motiv chudé rodiny, semknuté při tradičním večer-
ním jídle. Malíř k němu nepřistoupil z pozice čirého 
diváka a komentátora, ale citově angažovaně jako 
přímý svědek a účastník skromného každodenního 
rituálu. Pastózně cítěná barva, rozbrázděná stopami 
expresivního rukopisu, tlumená temně laděnými 
odstíny, nechává vzpomenout na slavné „Jedlíky 
brambor “ (1885) Vincenta van Gogha.
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MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
FIGURA (SURREALISTICKÁ KRESBA 
Z LOHBRÜCKU)
1944
kresba tužkou
29 × 17,5 cm
sign. PD Matal, LD Lohbrück 2/1 1944

19 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Předložené dílo „Figura (Surrealistická kresba 
z Lohbrücku) “ je původní, uhrančivě přeludnou, 
vrcholně imaginativní prací Bohumíra Matala, uměl-
ce evropského významu, „benjamínka“ Skupiny 42 
a současně jejího jediného brněnského člena, auto-
ra, v jehož tvorbě hrál klíčovou roli figurální námět. 
Předobraz jeho typických postav, často připomína-
jících loutky, nacházíme již v mistrných surreálných 
kresbách z doby jeho internace v nacistických pra-
covních táborech v Lohbrücku a Oswitzu na území 
Třetí říše. Posuzované dílo je jedním z krásných 
příkladů tohoto Matalova jediného možného úniku 
z iracionální skutečnosti táborové existence.

V období Skupiny 42 rozvíjel Bohumír Matal ve svém 
díle témata člověka a města, figury a stroje, balko-
nů, šicích strojů, ulic, konstrukcí, figur – monster, 
tajemných interiérů a postupně přecházel k soukro-
mějšímu světu existenciální problematiky. Na prahu 
šedesátých let se dostává ke studiu hmoty a pohy-
bu, je zaujat abstrakcí a rozkladem tvaru na geomet-
rické prvky. Zároveň objevuje výrazný kolorit, jdoucí 
až k zářivě světelnému účinu barevných kontrastů. 
Jasně barevné plochy geometrických útvarů jsou 

skládány nebo rytmicky překrývány, čímž díla získá-
vají neobyčejnou vnitřní dynamiku.

Období Matalova nuceného pobytu v podmínkách 
pracovních táborů v Lohbrücku a ke konci války 
v Oswitzu (1942–1945), kam se dostal pro účast 
v blíže neurčených „mumrajích“, jak to sám ve svých 
vzpomínkách charakterizoval, se stalo nesporně 
nejdůležitějším formativním úsekem v jeho životě. 
Nejen těžká dřina ve slévárnách při výrobě sou-
částek pro válečnou mašinérii, ale sama skuteč-
nost absolutního vytržení z dosavadních kořenů, 
přerušení všech plánů a představ, zcela proměnily 
hierarchii hodnot dvacetiletého malíře. V jednom 
z dopisů tehdy zaznívají slova: „Čím větší utrpení, tím 
silnější zážitky. Impuls toho skutečného života někdy 
pociťuji tak silně, že se mně až hlava zatočí… Každý 
okamžik zde využívám příšerně silně… (…) Trénink 
umět se oprostit od těla, umět žít za každých okolností 
krásně, to se mi bohudík podařilo, nevím, kde se to ve 
mně vzalo, ale má to sílu příšernou. (…) …Vím konečně, 
co je život. (A skutečně to není legrace).“ (25. 10. 1942, 
Lohbrück)

Právě v dopisech, jichž napsal na dvě stovky, adre-
sovaných především manželce Boženě a strýci 
Vladimíru Vaclovi, posílal autor domů fascinující 
surrealistické, černobílé tužkové kresby. Téměř 
v každém byla vložena jedna – v balíku s prádlem jich 
bylo možno zaslat víc. Protože malování bylo v pod-
mínkách pracovního tábora naprosto vyloučeno, 
uchýlil se Matal pro vyplnění volných chvil ke kresbě 
– nebarevné, ale o to snad více sugestivní. Přesto 
je (dle poznámek na okraji jedné z prací) doloženo, 
že své imaginace cítil i v barvách.

Předložené dílo je jedním z těchto důkladně pro-
pracovaných děl, kdy médium malby Matalovi plně 
zastoupila kresba. „Figura (Surrealistická kresba 
z Lohbrücku) “ představuje fascinující průhled 
do autorovy válečné, zjitřené obraznosti. Máme 
tu před sebou dokonalou realizaci „vnitřního mode-
lu“, tedy čisté přenesení vidiny z podvědomí (bez 
volní kontroly) na výtvarný podklad. Dominuje v ní 
autorův typický „nadreálný“ inventář: dominantní 
je záhadný fantom na pozadí pobřežní krajiny s taju-
plným ostrovem – pusté, liduprázdné krajiny, kde 
jediným pozůstatkem života se zdá být osamělý 
pták.

Mnohovýznamové pletivo surreálné imaginace, 
jež se promítlo do děl jako je posuzovaná „Figura 
(Surrealistická kresba z Lohbrücku) “, zmizelo 
z Matalovy tvorby téměř beze stopy s prvními chvíle-
mi návratu do normálního života po skončení války.

Fascinující síla 
surreální imaginace
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LHOTÁK KAMIL (1912–1990)
FANTASTICKÝ OSTROV (MOŘSKÝ HAD)
olej, překližka
13,5 × 19,5 cm
sign. LD Kamil Lhoták

uvedeno v soupisu díla Kamila Lhotáka, 
č. 500/68

600 000 Kč

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

Reprodukováno
Eva Petrová a kol., Skupina 42, Akropolis a GHMP, 
Praha, 1998, s. 76, obr. 91, v textu zmíněno na s. 74
Skupina 42, Moravská galerie v Brně, 25. 3. – 30. 5. 
1999, katalog, č. reprod. 91, s. 76
Libor Šteffek, Kamil Lhoták, Obrazy, Praha, 2017, 
s. 113, uvedeno v soupisu na s. 453

Vystaveno
Skupina 42 po 50 letech, Galerie Vltavín, Praha, 
7. – 27. 1. 1993
Skupina 42, Moravská galerie v Brně, 25. 3. – 30. 5. 
1999

Uvedeno�v textu
(monografie) L. H. Augustin, Kamil Lhoták, 
Academia, Praha, 2000, s. 112–116

a byl vyzván, aby vystavoval v Obecním domě spolu 
s Janem Zrzavým, Václavem Rabasem, Josefem 
Čapkem a dalšími. Z předložených patnácti prací mu 
byly na výstavu, konanou na přelomu let 1939–1940, 
přijaty čtyři obrazy, namalované právě v končícím 
roce. Ve vystavené členské kolekci, které až demon-
strativním způsobem vévodilo osm pláten Josefa 
Čapka (tehdy již půl roku vězněného v koncentrač-
ním táboře), to pouhým zařazením do takového kon-
textu byl pro Lhotáka bezesporný úspěch. Na zákla-
dě této účasti se stává členem Umělecké besedy. 
V letech 1942–1948 je členem Skupiny 42.

Toto umělecké seskupení představuje svým vzni-
kem v nejkritičtějších letech druhé světové války 
ojedinělý fenomén. Čas ohrožení semkl několik 
autorů (ustavující schůzky 27. 11. 1942 se účastnili: 
Blatný, Gross, Chalupecký, Kolář, Kotalík, Kotík, 
Lhoták, Míčko, Smetana; Hudeček přišel již na dru-
hou schůzku), kteří si uvědomovali hodnoty života, 
prostředí a věcí, i těch nejobyčejnějších. Zdánlivá 
„bezvýznamnost“ nabývala na důležitosti a zároveň 
zůstávala sama sebou, bez symbolizace a lite-
rárního „přikrášlení“. Šlo především o objevování, 
nalezení zázračnosti v prosté všednosti, o nový 
mýtus moderní civilizace, obdobně, jak ho hledali již 
romantikové. Jindřich Chalupecký později zdůraznil: 
„Připomínali jsme si (…) soustavně souvislost moder-
ního umění s moderním věkem; chtěli jsme ospravedl-
nit význam umění v našem životě uvnitř tohoto nového 
světa. Mělo to být jeho mytologií.“

Posuzovaný obraz „Fantastický ostrov – Mořský had “ 
vyniká svou námětovou exkluzivitou, je autorovým 
tematickým privatissimem prodchnutým intenzivní 
surreálnou poetikou. Lhoták si již kdysi, na vernisáži 
výstavy Poesie 1932 v Mánesu, jíž se jako návštěvník 
zúčastnil, uvědomil význam surrealismu jako nového 
uměleckého směru, který ho fascinoval svým důra-
zem na imaginaci jako základní vlastnost senzitivní, 
tvůrčí osobnosti. V duchu C. G. Junga zůstával pře-
svědčen, že tímto způsobem lze „oslovovat ducha 
i srdce člověka“ a obohacovat jej nábojem snovosti. 
Protože metoda surrealismu se Lhotákovi stala blíz-
kou především svou magií města a městského pro-
středí, posuzovaný obraz je ojedinělým svědectvím, 
jak dokázal překročit své „limity“. Jako by tímto pří-
klonem k hluboké imaginativnosti a formové boha-
tosti výrazově autonomních struktur ernstovsko-
-istlerovského ražení dokonce reagoval i na jistou 
kritiku z řad Skupiny Ra, vymezující se proti výtvarné 
činnosti Skupiny 42 slovy: „Nemůžeme akceptovat 
'novorealistické' práce členů Skupiny zvláště z doby 
protektorátu a jejich pojetí 'tématu' úzce omezeného 
na městskou skutečnost…“

Posuzovaný obraz nesoucí autorský název 
„Fantastický ostrov“ či „Mořský had “ s podtitulem 
„Surrealistický obrázek “ je autentickým, exkluzivním 
a motivicky neobyčejným dílem Kamila Lhotáka 
ze skvělého období – vzniklo v době vrcholné aktivi-
ty Skupiny 42, skupiny, která zaujímala dominantní 
postavení v českém výtvarném umění čtyřicátých 
let a jejímž zakládajícím členem Lhoták byl.

Kamil Lhoták studoval práva na Univerzitě Karlově. 
O jeho definitivním směřování rozhodl teprve úspěch 
jeho obrazů na první samostatné výstavě roku 1939 
v Beaufortově galerii v Jungmannově ulici v Praze. 
Ačkoliv nebo možná právě proto, že byl autodidakt 
a jeho tvorba vycházela z čistě „chlapecké vášně 
a radosti“, zaujal svým mimořádně osobitým pro-
jevem, který neměl v té době ani později obdoby. 
Jeho obrazy okouzlily příslušníky Umělecké besedy 



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ / SKUPINA 42 | 85



86 | 1. ART CONSULTING

35
SMETANA JAN (1918–1998)
PERIFERIE (DVOREK V LIBNI)
1944
akvarel, tuš
25,5 × 39,5 cm
sign. PD Jan Smetana 44.

45 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „Periferie (Dvorek v Libni) “ je auten-
tickou, konstruktivně-poetickou, do sběratelsky 
vyhledávaného období Skupiny 42 datovanou prací 
Jana Smetany, významného českého moderního 
malíře a grafika, který proslul jako „nejvyslovenější 
krajinář moderního města“. Ve zmíněném legen-
dárním společenství Skupiny 42 byl druhým nej-
mladším umělcem, a tím také nejméně zatíženým 
vlastní minulostí. Jeho díla z této doby jsou založena 
na dominanci tektonického prvku, který se stává 
jejich hlavním motivem. Jak přesně vystihla Eva 
Petrová, „dům, obyčejný obytný dům (…) je pro něho 
jsoucnost, doklad, že si člověk pro sebe zabral kus 
zemského povrchu “. Jan Smetana potvrzoval malbou 
své přesvědčení o „vegetativnosti městské krajiny“.

Smetanovo rychlé tvůrčí zrání ovlivnily bezesporu 
prožité životní zkušenosti. Rozhodující byla však 
jeho vůle, zasvětit život umění. Navykl si na pra-
covní kázeň a šíři jeho rozhledu v oblasti výtvarné, 
literární i hudební napomohlo kulturní prostře-
dí rodiny. Byly to zejména podněty francouzské 
moderní malby, které ho ovlivnily, aniž by se však 
vzdával podnětů z domácí výtvarné tradice, z níž 
se rád odvolával na poučení z díla Karla Purkyněho 
a Bohumila Kubišty. Toto duchovní zázemí se natr-
valo stalo páteří jeho tvůrčího života. Jako jeden 
z nejmladších se zařadil do společenství Skupiny 42, 
která se oficiálně ustavila 27. listopadu 1942 v jeho 
ateliéru a která programově objevovala dosud opo-
míjenou poetiku civilizací proměňovaného města 
v obrazech, básních i fotografiích.

Jan Smetana byl také spojen se Sdružením českých 
umělců grafiků Hollar, tvůrčí Skupinou 58 či spol-

kem Umělecká beseda, blízkým mu názorovou tole-
rancí, na jehož obnovení se po roce 1989 podílel.

Ve své tvorbě byl Jan Smetana inspirován prostře-
dím, v němž vyrůstal a žil. Oslovovala ho městská 
poetika a melancholie městských předměstí. Tato 
témata zachycoval v jemných barevných harmoni-
ích a nechával vyniknout jejich lyrickou atmosfé-
ru. Současně ho poutaly zcela moderní artefakty 
jako soudobé lampy veřejného osvětlení, křižovatky 
či funkcionalistická architektura. Později ho okouzlil 
motiv plynových lamp. Po roce 1945 ovlivnil jeho 
tvorbu pobyt v Paříži. Zaujala ho atmosféra fran-
couzské metropole a její život v námětech nábřeží, 
kaváren, bister a stanic metra.Tyto dojmy realizoval 
v obrazech, jejichž konstruktivnost se pojila se sen-
zuálně cítěnou barvou.

V období šedesátých let rozvíjel Smetana ve velkých 
obrazových kompozicích své poznatky o vege-
tativním charakteru městské krajiny, sestávající 
se z „hemžení“, „záření“, „prostupování“ a „požírání 
se“. V poslední fázi své tvorby dospěl k abstraktním 
kompozicím s konstruktivními prvky, jež mají tlumo-
čit „úžas nad neuchopitelností a nepochopitelností 
viditelného světa, jeho konkrétností i přeludností, 
jeho trváním i zánikem v čase a prostoru“ (Jan 
Smetana).

Jan Smetana byl výborný kreslíř a jeho bravurní 
technické schopnosti se projevily již v počáteč-
ní tvůrčí fázi spjaté se Skupinou 42. Zájem o toto 
výtvarné médium byl vlastně typický i pro ostatní 
členy společenství. Kresba umožňovala fixovat 
nápady, jež malba nestačila pojmout. Jejím pro-
střednictvím se ozřejmuje znaková struktura celé 
skupinové estetiky.

Předložené dílo „Periferie (Dvorek v Libni) “ vyniká 
výsostnými kvalitami ve svém oboru: ve své kon-
struktivnosti je důmyslně uvážené, aby současně 
svou lehkostí, vzdušností i náhodností rozpíjené 
tuše uchovávalo dojem šťastné improvizace. Jan 
Smetana zde ztvárnil známý plynojem v Libni – jednu 
z typických dominant tehdejší pražské periferie, 
jež stejně mocně fascinovala Františka Grosse a jež 
se v jeho podání stává až jakýmsi fantomem moder-
ní městské civilizace. Tady přesně platí slova, že čím 
přesnější a bezprostřednější pozorování, tím neob-
vyklejší dojem přeludnost reality na obraze vyvolá.

Předložené dílo „Periferie (Dvorek v Libni) “ dokládá, 
že Jan Smetana našel jeden ze svých ústředních 
motivů, smysl pro systém a bravurní tektoniku tvarů 
pojící se s fascinující barevnou poetikou.
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36
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
V NOCI
1944
tempera, kvaš, tužka
23,5 × 32,5 cm
sign. LD Fr. Hudeček 44

45 000 Kč

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

Posuzované dílo „V noci “ je autentickou, kvalitní 
skupinovou kresebnou prací Františka Hudečka, 
jedné z nejvýznačnějších postav Skupiny 42, autora 
s mimořádně originálním pohled na svět, který se 
spojoval s neotřelým výtvarným názorem. Bylo tref-
ně napsáno, že umělecká individualita Františka 
Hudečka se podobá mnohostěnu, vybroušenému 
do přesných hran. „Je krystalická, fasetovaná do 
různosklonného projevu, vládne jí geometrie, má 
vnitřní magické světlo jako démant noci“ (E. Petrová).

Přestože byl prof. Willi Nowakem přijat na Akademii 
výtvarných umění v Praze, na školu nenastoupil, pro-
tože neměl peníze na zápisné. Pracoval tedy samo-
statně jako svobodný umělec bez pevného zázemí. 
I když to byly těžké roky, začala v tomto období vzni-
kat první význačná díla. Volný způsob života ve vel-
koměstě později posloužil jako inspirace k jeho slav-
ným motivům Nočního chodce. Na počátku třicátých 
let poznává např. K. Teigeho, Toyen, J. Štyrského 
a E. F. Buriana – roku 1937 je uspořádána v Mozarteu 
v Jungmannově ulici První výstava v D 37 a téhož 
roku Salon na chodbě, později přestěhovaný s diva-
dlem Na Poříčí. František Hudeček se těchto výstav 
účastní až do zavření divadla v roce 1941. V průběhu 
třicátých let je jeho tvorba pod vlivem surrealismu. 
Ve svých dílech používá do té doby neznámé techni-
ky, tzv. škrobáky nebo kadávry (fr. „cadavre exquis“). 
Začátkem čtyřicátých let je zastoupen na výstavách 
Umělecké besedy, které se stává členem.

V roce 1942 se zapojuje do činnosti Skupiny 42 
a účastní se výstav až do jejího rozpuštění v roce 

1948. Toto umělecké seskupení představuje svým 
vznikem v nejkritičtějších letech druhé světové 
války ojedinělý fenomén. Čas ohrožení semkl několik 
autorů (ustavující schůzky 27. 11. 1942 se účastnili: 
Blatný, Gross, Chalupecký, Kolář, Kotalík, Kotík, 
Lhoták, Míčko, Smetana; Hudeček přišel již na dru-
hou schůzku), kteří si uvědomovali hodnoty života, 
prostředí a věcí, i těch nejobyčejnějších. Zdánlivá 
„bezvýznamnost“ nabývala na důležitosti a zároveň 
zůstávala sama sebou, bez symbolizace a literárního 
„přikrášlení“. Šlo především o objevování, nalezení 
zázračnosti v prosté všednosti, o nový mýtus moder-
ní civilizace, obdobně, jak ho hledali již romantikové. 
Jindřich Chalupecký později zdůraznil: „Připomínali 
jsme si (…) soustavně souvislost moderního umění 
s moderním věkem; chtěli jsme ospravedlnit význam 
umění v našem životě uvnitř tohoto nového světa. Mělo 
to být jeho mytologií.“

František Hudeček se nikdy nechtěl svazovat před-
určenými pravidly či doktrínami. V padesátých letech 
se odmítl kompromitovat, raději se odmlčel a věnoval 
se užité tvorbě. Od konce padesátých let oživil svůj 
dřívější zájem o kosmos a vztah člověka k němu. 
V 60. letech vytvářel tzv. op-artové malby. Tato díla 
vycházela z jeho osobitého cítění plochy, prostoru 
a barevných vztahů.

Ve zkoumaném díle „V noci “ se zrcadlí jak ozvuky 
Hudečkova bytostného romantického cítění, tak pře-
devším jeho spění k transformované abstrakci, v níž 
hraje zásadní roli geometrizace tvarů a téměř orna-
mentální pojednání obrazové plochy.

Jiří Kolář navrhl pro Hudečka přívlastek „syn noci“. 
V atmosféře noci nacházel melancholicky založený 
malíř záštitu. Mnoho jeho děl vzniklo ve večerních 
a nočních hodinách. Při procházkách v setmělé 
metropoli tak objevil i svůj klíčový skupinový námět 
nočních chodců.

V posuzovaném díle se Hudeček dostává do výtvarné 
oblasti ovládané číslem, linií a průnikem stereomet-
rických tvarů. Tak, jako geometrie nevylučuje citelný 
romantizující akcent, nechává prostor i působivému 
kresebnému „automatismu“, jež dodává celému výje-
vu přesvědčivou rytmiku.

V roce 1945 si Hudeček příznačně poznamenal: 
„To, že moderní umění spěje ke geometrii, ke znaku, 
často k schématu, k abstrakci, zdaž to není podvědo-
mým nořením se do podstaty světa, k číslu, jež je inte-
lektem vesmíru, a krystalu, jenž je zhmotněním tohoto 
čísla a jeho vztahů navzájem, aplikací tohoto čísla 
nebo snad lépe jedinou možností projevení se hmoty? “
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HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
STOJÍCÍ POSTAVY
1946
akvarel, tuš, papír
21,5 × 15 cm
sign. LD 1. XII. 46 monogram FH

na rubu razítko Vystaveno Galerie Moderna 
2014

25 000 Kč

90 | 1. ART CONSULTING



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ / SKUPINA 42 | 91

38
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
POSTAVA
1949
kombinovaná technika, akvarel, tužka, papír
20 × 12 cm
sign. LN Matal 49

25 000 Kč
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39
ZÍVR LADISLAV (1909–1980)
PAŘÍŽANKA S CHLEBÍČKY
1946
polychromovaná pálená hlína
v. 53 cm
sign. dole Zívr 46

250 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Reprodukováno
(monografie) Jaromír Typlt, Jaromír Zemina, 
Ladislav Zívr, Kant, Praha, 2013, č. soupisu 110, 
s. 146 a s. 364

Posuzovaná plastika „Pařížanka s chlebíčky “ 
je autentickým, nesmírně civilistně půvabným, 
ve vrcholné fázi Skupiny 42 vzniklým dílem Ladislava 
Zívra, vedle Otto Gutfreunda nejvýznamnější osob-
nosti českého moderního sochařství, autora zná-
mého především jako jediného sochaře zmíněné 
Skupiny 42. Jeho tvorba, v níž dominují plastiky 
z polychromované nebo patinované pálené hlíny, 
prošla bohatým vývojem od pozdního kubismu, 
přes surrealismus, gutfreundovský civilismus, 
symbolicky laděný spiritualismus a tvorbu v duchu 
poetiky Skupiny 42 až k imaginativnímu biomorfi-
smu. Nepochybnou konstantou jeho práce zůstá-
valo úsilí o jednoduchost a plnost tvarů, odkazující 
až k danostem rodové hrnčířské tradice, v průběhu 
času však prověřované nejrůznějšími „zatěžkávacími 
zkouškami“.

V letech 1942–1948 byl členem Skupiny 42 a ovlivněn 
její civilizační poetikou vytvořil své nejlepší plastiky, 

které většinou zobrazují lidskou postavu srůstající 
v jediný celek s přístrojem, symbolem moderní doby. 
Civilistní tvorba válečných let a zejména pak let 
1945–1948 se považuje za Zívrovo nejsilnější období.

V padesátých letech v důsledku politických událostí 
a diktátu socialistického realismu sochař umě-
leckou činnost na čas omezil. V osamění se tehdy 
za pomoci mikroskopu a dalekohledu obrátil ke stu-
diu přírodních procesů, mikroskopických a mak-
roskopických forem i k laboratorním výzkumům. 
Jeho pozdní dílo, vznikající po roce 1963 v ústraní 
v ateliéru ve Ždírci u Staré Paky, vycházelo přede-
vším z tvarové inspirace tímto dlouholetým studiem 
přírody. Za posledních dvacet let dokázal vytvořit 
nejucelenější a největší část svého sochařského 
díla, které celkově charakterizuje snaha o vystižení 
čistoty prvotních tvarů a velká míra imaginativnosti.

Předložená plastika „Pařížanka s chlebíčky “ je mimo-
řádně zdařilou Zívrovou prací z období jeho půso-
bení ve Skupině 42, jejíhož programu se autor začal 
účastnit roku 1943, a to na výzvu svého dlouholeté-
ho přítele, taktéž novopackého rodáka, Františka 
Grosse. K tomu je však třeba dodat, že rozhodujícím 
mezníkem, kdy se sochař hlouběji ztotožnil se zamě-
řením skupiny, byla až léta 1946–1947, kdy také vzni-
ká posuzované dílo.

„Pařížanka s chlebíčky “ má krásnou genezi, souvi-
sející s autorovou návštěvou Paříže v prvním pová-
lečném roce, kdy se otevřely hranice a konečně 
se rozšířil „svět, v němž žijeme“ (J. Chalupecký). Zívr, 
spolu se svými kolegy ze Skupiny 42, byl zastoupen 
na významné výstavě „Art tchécoslovaque 1938–1946 “ 
v pařížské Galerie La Boëtie, věnované mladé gene-
raci československých umělců. Tato účast ho velmi 
potěšila, o to více, že jeho díla zaujala Paula Eluarda. 
Kromě toho, že si ve francouzské metropoli prohlédl 
velkou výstavu Jacquese Lipchitze a viděl sochy 
Pabla Picassa v jeho ateliéru, Paříž měla „atmo-
sféru“, kdy inspirace „číhala“ v podstatě na každém 
kroku. Nonšalantní kouzlo místních „madames 
et mademoiselles“ Zívra zaujalo natolik, že po návra-
tu vytvořil ve své nejvlastnější technice patinova-
né pálené hlíny sochy „Pařížanky “ (GVU v Ostravě) 
a „Pařížanky s chlebíčky “, jež je námi posuzovanou 
prací (její umístění bylo dlouho neznámé, jak uvádí 
soupis autorova díla v monografii J. Typlta z roku 
2013).

V této nádherně organicky formované figuře, 
jež geniálně srůstá se svými „atributy“ – bagetami, 
se naplno hlásí civilistní estetika Skupiny 42, nevylu-
čující však jemnou nadsázku a humorný nádech.

Výrazná osobnost civilistní 
estetiky Skupiny 42
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40
FOLTÝN FRANTIŠEK (1891–1976)
KOMPOZICE
akvarel, tužka, karton
25,5 × 37,5 cm
sign. LD Foltýn
28 000 Kč

František Foltýn – mimořádně zajímavá osobnost 
evropské meziválečné avantgardy. Byť nezná-
me přesnou dataci zde uvedená práce s názvem 
„Kompozice“, lze jí zařadit do Foltýnova pařížského 
období (1924–1934). V tomto časové úseku se v epi-
centru mezinárodní avantgardy setkal nejen s Toyen 
a Štyrským, ale i M. Seuphorem, P. Dermée ad. 
Právě v Paříži začíná Foltým objevovat myšlenku 
tzv. „peinture pure“ (čisté malby). Dostává se do stě-
žejní umělecké skupin 20. století: Cercle et Carré 
(1930) – jejímž programem bylo: „zlidštit geometrii 

a geometrizovat lidské.“ Zároveň se v tomto období 
stane spoluzakladatelem významného umělecké-
ho sdružení: Abstraction-Création (1931). Poznává, 
že plocha obrazu pokrytá barvami a tvary v určitém 
řádu, má své vlastní zákonitosti. Ačkoli měl František 
Foltýn po polovině 20. let kolem sebe několik nosných 
skupinových směrů, jako byl doznívající kubismus, 
rozvíjející se surrealismus a geometrická abstrakce, 
na něž mohl navázat, našel si vlastní pojetí abstrakt-
ního výrazu, v němž dominuje lyrická nota a obraz 
závisí čistě na sobě samém.
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TITTELBACH VOJTĚCH (1900–1971)
POÉMO ZMARU
olej, plátno
48 × 63 cm
sign. LD V. Tittelbach

160 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Poemo zmaru“ je autentickým, 
imaginativně laděným, sběratelsky cenným dílem 
Vojtěcha Tittelbacha, autora, který se nejen datem 
svého narození, ale především charakterem svého 
tvůrčího směřování zařadil k pozoruhodným osobnos-
tem českého moderního umění tzv. „generace 1900“. 
Skutečnost, že se jeho tvorba vyznačuje širokým 
stylovým rozpětím, z něj zároveň učinila předchůdce 
postmoderních teorií a aktualizovala jeho odkaz pro 
současnost. Tittelbach byl totiž malířem z hlediska 
teoretických dogmat značně „neukázněným“, který 

bez zábran dával volný průchod realizacím svých 
poetických představ. Nedbal na přísnou stylovou jed-
notu tvorby, a proto v nepatrném časovém odstupu 
a někdy dokonce paralelně mohly vznikat obrazy roz-
dílného charakteru, určeného především specifickou 
povahou sdělovaného obsahu a tvůrčí emoce.

Posuzovaný obraz „Poemo zmaru“ je Tittelbachovým 
reprezentativním snově-uhrančivým dílem, v němž 
se dostávají ke slovu všechny typické složky jeho 
tvůrčího temperamentu. 



42
LACINA BOHDAN (1912–1971)
KOMPOZICE
1944
kresba uhlem, rudka, karton
96,5 × 53,5 cm
sign. PD B. Lacina 44

28 000 Kč

43
PIESEN ROBERT (1921–1977)
KRAJINA
1958
akvarel
33 × 45 cm
sign. LD Piesen 58

45 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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Posuzované dílo „Krajina “ je originální, maximál-
ně typickou, symbolicky laděnou prací Roberta 
Piesena, představitele mladé avantgardní genera-
ce, jež na výtvarnou scénu nastupovala v nelehké 
době padesátých let, autora, jehož tvůrčím „leit-
motivem“ se stalo pronikání k duchovním kořenům 
existence. Zatímco v první polovině padesátých let 
maloval především monumentální figury, poučené 
Picassovým a Derainovým neoklasicismem, v druhé 
půli uvedeného desetiletí převládly stylizované, 
abstrahované krajiny, v nichž nacházel hlubší smysl 
svého prožitku přírody. Tyto dvě linie, figurální a kra-
jinná, se pak v první polovině šedesátých let spojily 
v dílech informelních, založených především na 
působení strukturálně nanášených barev a světla, 
tajemně prozařujícího z nitra obrazu.

Postupná redukce detailu vedla Piesena k vytvá-
ření 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 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.

Předložená práce náleží k cennému souboru 
Piesenových kvašových krajin, v nichž autor nahlíží 
na přírodu jako na duchovní hodnotu. Odpovídalo 
to jednak plně jeho vnitřnímu založení; jednak 
v době, která neumožňovala otevřeně náboženská 
témata, byla krajinomalba jedním z mála žánrů, 
kam bylo možno prožitek víry vtělit.

„Krajina “ zachycuje plošně stylizované tvary, pro-
měněné v nehybná seskupení symbolických znaků. 
Tyto znaky vznikly postupnou redukcí přírodních 
forem (stromy, kameny) do podoby mandorly, svícnu 
či hořícího plamene. Krajinný výřez se stává jakýmsi 
zátiším na pomezí předmětnosti a abstrakce.

Je překvapivé, že předobrazem mytizovaných děl 
tohoto typu byla skutečná krajina Jeseníků, v okolí 
Rejvízu, kam malíř zajížděl. Reálná přírodní barev-
nost se na ploše papíru změnila v tlumený noblesní 
kolorit, z něhož tu a tam vystupují jednotlivé barevné 
dominanty jako nositelky duchovního poselství.
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44
MALICH KAREL (1924–2019)
VYSOKÉ CHVOJNO
1959
tempera, karton
65 × 89 cm
sign. na rubu K. Malich 1959, K. Malich 13. VII. 
2013 u dedikace

na rubu název díla a dedikace autorem, 
přiložena fotografie díla s autorem

450 000 Kč

Uvedená práce s názvem „Vysoké Chvojno“ je auten-
tickou, velmi vzácnou prací Karla Malicha, jedné 
z největších osobností české výtvarné scény 
20. století. 

V tvorbě Karla Malicha bylo stěžejním východiskem 
jeho mimořádná citlivost k dějům vnější i vnitřní 
skutečnosti. V centru jeho zájmu byla vždy příroda. 
Stala se mu múzou z níž čerpal a transformoval své 
vnitřní prožitky do palety barev nebo prostorových 
konstrukcí. 

Karel Malich se narodil 18. října 1924 v Holicích 
– oblasti z níž po celý život čerpal. Během let 
1945–1950 studoval na pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, pod vedením profesorů 
Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Františka Kovárny. 
V roce 1950 přestoupil na Akademii výtvarných 
umění v Praze, na grafickou speciálku k profesoru 
Václavu Silovskému, kde se nejvíce věnoval technice 
leptu a suché jehle. Na Akademii Malich zůstal až do 
roku 1953, kdy musel nastoupit na povinnou vojen-
skou službu. Poté, od roku 1958 se Malichova tvor-
ba soustředí především na zachycení krajiny. Jak 
sám uvedl: „V jednatřiceti jsem přišel z vojny a začal 
malovat. Kroužil jsem bílýma krajinama od složitosti 
k jednoduchosti(…), krajina je ve mně (…).“ Své kraji-
ny Malich v tomto období tvoří, jako monumentální 
soubor temperových maleb na papírech nebo karto-
nech. Dochází k dramatickému zjednodušení forem 
a redukci barevnosti. Malich se postupně odpoutává 
od mimetické podoby zobrazovaného k samotnému 
zobrazení smyslového prožitku.

Již na samém počátku Malichovy tvorby je fascinu-
jící tempo a celkový vývoj rukopisu umělce, kdy pře-
chází od ryze realistického zobrazení, přes fauvis-
mus, analytický kubismus až k lyrickému, naprosto 
mimořádnému záznamu forem.

Zde uvedené dílo je nádherným důkazem přero-
du a dalo by se říci i mezníkem v autorově tvorbě. 
Dílo nápadně připomíná práce Václava Špály nebo 
Josefa Čapka z období 20. a 30. let. Malichova tvor-
ba krajin z období druhé poloviny 50. let byla napros-
to zásadní a vedla k výtvarnému projevu, který je 
v tradici českého krajinářství naprosto radikální – 
krajina dostala podobu pocitového pole emocionál-
ních a niterných prožitků i obsahů.

Karel Malich se tak stal vizionářem nového zobrazení 
a svou tvorbou se zapsal jako jeden z nejoriginálněj-
ších českých výtvarníků.
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45
TIKAL VÁCLAV (1906–1965)
LOĎ ZTROSKOTANCŮ
1957
olej, plátno
81 × 100,5 cm
sign. PD Tikal 57

přiložena studie díla – kresba tužkou na kartonu

380 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Reprodukováno
(monografie) Jiří Vykoukal, Václav Tikal, 
Nakladatelství Vltavín, Praha, 2007, č. 125, s. 144

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. 72

Vystaveno
Václav Tikal, Obrazy a kresby 1941–1957, Galerie 
Československého spisovatele, Praha, leden 1958, 
č. k. 34
Obrazy Václava Tikala, Klub přátel výtvarného 
uměnív Ústí nad Orlicí, 17. 1. – 7. 2. 1965, č. k. 7
Václav Tikal, Posmrtná výstava malířského díla 1941–
1965, Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, 
květen 1966; Svaz československých výtvarných 
umělců, Praha, Mánes, leden 1967, č. k. 40
Václav Tikal, Retrospektiva, Galerie U Betlémské 
kaple, Praha, duben–květen 2007

Posuzovaný obraz „Loď ztroskotanců “ je originální, 
špičkovou, sběratelsky nesmírně vzácnou, hluboce 
kontemplativní prací Václava Tikala, zakládajícího 
člena Skupiny Ra a příslušníka skupiny sborníků 
Znamení zvěrokruhu kolem vůdčího teoretika mezi-
válečné avantgardy Karla Teigeho, autora fascinující 

obraznosti vedoucí od surreálné, veristické imagi-
nace až k poetické, konstruktivní abstrakci, umělce, 
který datem svého narození patřil více méně ještě ke 
generaci Devětsilu, avšak jeho vstup na výtvarnou 
scénu se odehrál až na počátku čtyřicátých let. Bylo 
to dáno tím, že Tikal mohl předstoupit k malířskému 
plátnu, až když vyřešil běžné pracovní a rodinné 
povinnosti – až do roku 1946 byl zaměstnán jako 
úředník akciové společnosti Fantovy závody.

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 nostalgic-
kým krajinám snu o ztraceném ráji. Paralelně se 
surrealistickou tvorbou rozvíjel Tikal od roku 1944 
druhou linii svého díla, inspirovanou moderní vědec-
kou 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 
znamení 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 
se začíná opět soustředěněji malbě věnovat, při-
čemž 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.

V plátně „Loď ztroskotanců “, doprovázeném obdobně 
laděnými díly jako např. „Duha rozporů romantika 
Maldorora a skutečnost atomového věku “, „Na výspě“, 
či „Těžký osud “ (1957), Tikal dospěl ke ztvárnění 
mimořádně sugestivní dichotomie nadějí i rezignací 
moderního věku. Je to autorova hluboká a niterná 
kontemplace o postavení romantické mentality 
uprostřed soudobého světa, o střetu mezi humani-
tou a racionalismem, o konfliktech, kterým tehdejší 
doba dávala nejzřetelnější tragikomické obrysy. 
Nejen významově, ale i formálně zde Václav Tikal 
našel mimořádně působivou a jeho naturelu maxi-
málně konvenující syntézu imaginativního a kon-
struktivního konceptu obrazu.
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46
ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
BEZ NÁZVU
1958
kvaš, akvarel, ruční papír kašírovaný na plátně
66 × 49 cm
sign. PD J. Šíma 58

350 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Karel Srp

Provenience
získáno u Ferri–Drouot, Paris

Abstraktní umění bylo pro Šímu koncem padesátých 
let velkou výzvou, avšak dokázal se k němu přiblížit 
způsobem, jenž byl jeho východiskům vzdálený: 
pohybem světelných vln, které rozváděl na mono-
chromních obrazech i tušových kresbách, kde snad 
získaly ještě větší intenzitu. Šíma zde vyšel ze star-
šího pojetí mraků, avšak tentokráte šlo o pohled 
do utvářejících se chaotických odhmotněných 
útvarů, vnitřně se převalujících, do dějícího se dění, 
které se neřídí žádným přesným geometrickým sys-
témem. Šíma vychází od prozářeného středu k hma-
tatelnějším, temnějším okrajům, přičemž všechny 
strany kresby jsou vyrovnané, jako by světlo prorá-
želo středem na všechny strany současně. I když jde 
o změť, lze předpokládat, že autorovým cílem nebyl 
chaos, ale skrze něj se vynořující řád. 

Šíma koncem padesátých let změnil galeristu: 
v roce 1959 a v roce 1960 proběhly dvě jeho samo-
statné výstavy v Galerii Paul Facchettiho, v roce 
1959 měl samostatnou výstavu v Galerii Droulez 
v Remeši. Kresba ukazuje, že Šíma byl originální 
umělec, neváhající se ponořit do světelné, téměř 
netvarovatelné látky, který je neprávem řazen 
do pařížské školy lyrické abstrakce. Stál mimo ni 
a umělecky nad ní.Obraz v bytě původního majitele, Paříž.

„Neodvažujeme se 
už říkat slovo láska. 
Ale cožpak lze malovat 
něco, co nemilujeme?“ 
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47
ISTLER JOSEF (1919–2000)
OBJEKT
1967
kombinovaná technika, asambláž, olej, 
dřevěná deska
71 × 50 cm
sign. PD Istler 67

250 000 Kč

48
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
AMORFNÍ FIGURY
1965
olej, plátno
89 × 115,5 cm
sign. PD Načeradský 1965, na rubu 
Načeradský 1965

150 000 Kč

Velkoformátové plátno s názvem „Amorfní figury “ je auten-
tickým dílem Jiřího Načeradského –významného českého 
kreslíře, malíře, grafika a pedagoga, který se svým dílem, 
podobně jako Michael Rittstein zapsal mezi přední předsta-
vitele české expresivní malby.

Zde uvedená práce pochází z umělcova raného období. 
Vznikla pouhé dva roky poté co Načeradský opustil praž-
skou Akademii výtvarných umění, v době kdy se začal suve-
rénně dostávat do povědomí široké umělecké veřejnosti 
– výstavami v pražské Galerii mladých, v rámci výtvarného 
Spolku Mánes (1967) a v Galerii Václava Špály (1968).

Svou tvorbou autor velice otevřeně reagoval na okolní vlivy. 
Sám sebe často označoval za eklektického postmoderního 
umělce. Jeho dílo nese prvky kubismu, surrealismu, pop 
artu, art brut, akční malby; stejně tak i odkaz na umělcovi 
oblíbené autory jako byli P. Picasso, Tizian, P. Mondrian, 
J. Dubuffet, M. Chagall, F. Bacon, Kandinsky, ad.

Práce Jiřího Načeradského jsou dnes vystaveny v těch 
nejzásadnějších českých galeriích. Díky umělcovu pobytu 
ve Francii (1968–1969), jsou k vidění také v Centre Georges 
Pampidou, ad.



49
MÁLEK ANTONÍN (1937–2021)
OBJEKT
1961
kombinovaná technika, plátno
116 × 145,5 cm
sign. na rubu Málek VIII.–XII. 61

140 000 Kč

Reprodukováno
monografie Antonín Málek, Galerie Brno, 2005, 
str. 39, obr. 36 (špatný popis díla)

Málkovy rané školní malby byly temné, expresivní, 
se silným pastózním nánosem barev. Jeho portréty 
z konce 50. let vypovídají o vlivu kubismu. V pozděj-
ší tvorbě z roku 1959 již umělec směřuje k plošné 
geometrizující stylizaci figur a tlumené barevnosti, 
která předznamenává přechod k abstrakci. Málkova 
malba se vyznačuje, v porovnání s ostatními účast-
níky Konfrontací, jistou křehkostí a intimností. 
Je pro ni charakteristická šedá tonalita a určitý 
linearusmus struktur v ploše obrazu – což je patrné 
právě i zde uvedeného plátno: „Objekt “, 1961. 

Počátkem 60. let vytvořil Málek také sérii mono-
chromních malých obrazů, kde reliéfního vyvý-
šení plochy dosáhl nahřátím za pomoci letlampy. 
Paralelně vznikla i série grafických listů, které své-
bytným způsobem rozvíjejí podněty grafické tvorby 
Vladimíra Boudníka. Je důležité zmínit, že Boudník 
stejně jako Medek, měli na Málkovu tvorbu naprosto 
zásadní vliv.

Jak o umělci uvedla Mahulena Nešlehová: „ (…) vyjá-
dření existenciální tísně, má v Málkově tvorbě svoji 
genezi. Na sklonku 50. a v počátcích 60. let byla 
reflektována informelními strukturami jeho asam-
blážovaných obrazů – objektů. V jejich monochromní, 
asketicky střídmé, nejrůznějšími nástroji destruované 
reliéfní matérii, vzniklé z rozličných hmot a netra-
dičních prostředků (písků, plechů, juty aj.), jsme byli 
svědky prolínání dvou sfér: sféry osobního prožitku 
existence manifestované aktem přímých zásahů 
do povrchu děl a roviny obecného významu zašifrova-
né do řeči skrytých symbolů. (…) “.
 
Málkovo působení na české půdě uzavřela samo-
statná výstava v roce 1968, která se konala v Galerii 
na Karlově náměstí v Praze. Jeho poslední obraz 
ve znamení temně vyhlížejícího informelu nese 
název „Portrét Samuela Becketta “ (1967–1968). 

Po okupaci v roce 1968 emigroval Antonín Málek 
do Švédska, kde žil až do roku 1979. Poté se pře-
sunul do Kolína nad Rýnem. Po roce 1989 se vra-
cel do Čech a žil a pracoval střídavě v Kolíně 
a v Jindřichově Hradci.
 
Dílo „Objekt “ je skvostnou, mimořádně silnou a sbě-
ratelky nanejvýš atraktivní prací autora, který se 
svou tvorbou zapsal mezi ikony poválečného české-
ho umění.

Velkoformátové plátno s názvem „Objekt “ z roku 
1961 je autentickou a monumentální prací – co do 
rozměru tak významu – Antonína Málka. Dílo 
pochází z autorova raného období, kdy ještě stu-
doval na pražské Akademii (1957–1963) – v atelié-
ru prof. Vladimíra Rady a prof. Karla Součka. Již 
v tomto období se Málek zařadil mezi přední české 
představitele informelu. Svou prací se zúčastnil 
prvních pražských neveřejných výstav, legendár-
ní: Konfrontace I v ateliéru Jiřího Valenty (1960), 
Konfrontace II v ateliéru Aleše Veselého (1960) 
a Konfrontace III v Alšově síni Umělecké besedy 
(1965).
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50
BOUDNÍK VLADIMÍR (1924–1968)
NETOPÝR, UPÍR
1967
barevná strukturální grafika, symetrická 
grafika
34 × 59,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1967

45 000 Kč

Reprodukováno
monografie Vladimír Boudník, Kompletní soupis díla, 
barevná varianta – str. 466, č. 898

Vladimír Boudník – klíčová postava ve vývoji pova-
lečné abstrakce. Grafika s názvem „Netopýr “ patří 
do Boudníkova cyklu symetrické strukturální grafiky 
na téma variací Rorschachových testů (od 1966), 
inspirované známou Rorschachovou psychiatric-
kou metodou principu deseti tabulek, založených 
na projekci asociací do abstraktních skvrn. Princip 
symetrie Boudník využil přeložením matrice podél 
středové osy. Nepravidelné skvrny, které otiskem 
vznikly, asociovaly přízračné organické formy hmyzu 
a živočišného světa.

Zde uvedené dílo „Netopýr “ je jednou z posledních 
prací, které uzavírají umělcovu celoživotní tvorbu. 
Autor tragicky umírá pouhý rok na to 5. prosince 
1968. Navzdory jeho brzkému odchodu dokázal tento 
nekonformní umělec zanechat odkaz nevídaných 
rozměrů. Svou tvorbou Boudník s velkým předsti-
hem ohlásil nástup informelu a přispěl k celkovému 
rozvoji moderního umění.

Rorschachova 
psychiatrická metoda 
abstraktních skvrn
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SEKAL ZBYNĚK (1923–1998)
BEZ NÁZVU
kombinovaná technika, asambláž, kov, dřevo, 
malba
36 × 38 cm
neznačeno

70 000 Kč

Vystaveno
Studio Toni de Rossi, Verona

Zbyněk Sekal – patřil k osobnostem, které svoji 
profesi výtvarníka velmi těsně provázaly s vlastním 
životem a filosofií. Nastřádané životní zkušenosti, 
ke kterým se řadí i jeho těžké zážitky z koncentrač-
ních táborů i odchod do exilu v roce 1969, je možné 
dohledat v jeho velmi koncentrované tvorbě, mezi 
jejíž principy patří například: skládání, řemeslná 
dokonalost a formální střídmost. Sekal ve svém 
díle často pracoval s otiskem, stopou po zmizelém 
předmětu či funkci a právě vzniklý obrys, rýha pro 
něj představovali východisko pro novou představu. 
Sekal měl mimořádný cit i pro literaturu a filosofii 
mezi jeho stěžejní autory patřili např. Franz Kafka 
a Martin Heidegger. 
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52
FOLTÝN FRANTIŠEK KAREL (1937–2000)
BEZ NÁZVU
1966
kombinovaná technika, plátno kašírované 
na plátně
151 × 294,5 cm
sign. PD monogram FKK

240 000 Kč

Po roce 1976, kdy se již zcela odklonil od nové figu-
race a věnoval se politicky nekonfliktním sci-fi 
krajinám a přírodním motivům a zátiším v hyperrea-
listické formě.

Za svou uměleckou dráhu měl Foltýn řadu samostat-
ných i společných výstav. Díla z 60. a počátku 70. let, 
vycházejí z principů informelu a lyrické abstrakce, 
později zabíhajících i do proudů expresivní abstrak-
ce a nové figuraci.

Skutečným klíčem, který F.K. Foltýnovi 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 
a zažívání průběhu zápasu člověka s přírodou, 
by se nezrodil pan malíř, pro něhož se tento „boj“ 
stává celoživotním tématem. Jak sám Foltýn o své 
tvorbě uvedl: „Hlavním a vlastně jediným tématem 
mých obrazů je drama zápasu člověka versus příro-
da. 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 uza-
vírá do krunýřů, z nichž přestává do okolí vyzařovat 
porozumění, tolerance a láska. Jsem přesvědčen, 
že na tomto neutěšeném stavu lidskosti nese lví podíl 
rozluka 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? “

„Obrazy zobrazují výlučně 
svět lidské civilizace, svět 
umělého času lidských 
dějin a umělého času 
lidských výrobků.“
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53
LACINA BOHDAN (1912–1971)
LUNÁRNÍ HODINY
1965
olej, plátno
89 × 78 cm
sign. PD Lacina 65

na rubu na blindrámu razítko a štítek ČFVU 
s popisem díla, štítek výstavy Dům umění 
města Brna 1997, Alšova jihočeská galerie 
Hluboká nad Vltavou, 1968, Dům umění města 
Brna červen–srpen 1997, Oblastní galerie 
Vysočiny září–říjen 1997

250 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
Umění 1900–1968, Alšova jihočeská galerie 
v Hluboké n. Vltavou, 1968
Bohdan Lacina (1912–1971), Dům umění města Brna, 
24. 6. – 3. 8. 1997

Reprodukováno�
v katalogu výstavy Bohdan Lacina, DUMB 1997, 
nečíslováno

Posuzovaný obraz „Lunární hodiny “ je autentickým, 
malířsky nesmírně delikátním, lyricky působivým 
a jakoby v samém průsečíku filozofie a matema-
tiky situovaným dílem Bohdana Laciny, jednoho 
z nejvýznamnějších představitelů své generace, 
člena někdejší surrealistické Skupiny Ra a účast-
níka pražské výstavy Konfrontace 2 (1945), stejně 
jako význačné výstavy Československého umění 
1938–1946 v Paříži (1946), kde byl – pro svou zcela 
osobitou syntézu nadreálných a nefigurativních 
prvků – oceněn jako jeden z nejzajímavějších zjevů 
této přehlídky.

Lacinova vysoce originální tvorba se vzpírá zařazení 
do úzkých kategorií jednotlivých „ismů“ a zaujímá 
v kontextu českého výtvarného umění druhé polovi-
ny dvacátého století postavení do značné míry soli-
térní. 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 byl za svého života oceněn něko-
lika diplomy a čestnými uznáními. V roce 1968 byl 
jmenován zasloužilým umělcem. V témže roce mu 
bylo uděleno čestné uznání Památníku písemnictví 
v Praze, dále Cena krajského nakladatelství Blok 
a Cena osvobození města Brna. Zemřel ve své rodné 
vesnici roku 1971.

Posuzovaný obraz „Lunární hodiny “ představuje 
reprezentativní Lacinovo dílo z poloviny šedesá-
tých let, kdy autor ve svém díle zužitkovával nové 
náměty, prostoupené meditacemi o čase a pro-
storu. Tato nová motivická oblast se „malíři – filo-
zofovi“, jak bývá Lacina také příznačně nazýván, 
otevřela především v souvislosti s jeho příchodem 
na Filozofickou fakultu v Brně, kde tehdy profesor 
katedry kunsthistorie Václav Richter řešil proble-
matiku času a prostoru v umění. Příklad z teoretické 
oblasti se stal vzácným impulzem pro autora, který, 
povzbuzen vědcem, hledal návrat k obrazovým 
meditacím ze čtyřicátých let. Jeho formální způsob 
malby se od té doby výrazně proměnil, avšak mocná 
lyričnost zůstala zachována.

Posuzovaný obraz „Lunární hodiny “ můžeme označit 
za neobyčejně působivou „kosmogonickou medi-
taci“, v níž dominuje výrazná redukce tvaru, důraz 
na promyšlené, geometrizující uspořádání díla 
a vztahy poeticky laděných tónů v ústřední šedé 
„ne-barvě“.

V obrazech tohoto typu dokázal Bohdan Lacina 
zcela originálně zpracovat ty nejpodstatnější impul-
zy soudobého světového umění, a to zejména lyrické 
abstrakce.
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54
LACINA BOHDAN (1912–1971)
NEURČITÝ ČTVEREC (POLYFONNÍ ČTVEREC)
1969
olej, plátno
64 × 83 cm
sign. PD Lacina 69, na rubu na blindrámu 
Bohdan Lacina /1969

na rubu na blindrámu název díla autorem

140 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Reprodukováno
J. Sedlář, Bohdan Lacina, vyd. Univerzita J. E. 
Purkyně v Brně, 1980, s. 323; č. soupisu 414, s. 351

Posuzovaný obraz „Neurčitý čtverec (Polyfonní čtve-
rec)“ je autentickým, kompozičně a koloristicky 
pregnantně vyváženým, lyricky abstraktním dílem 
Bohdana Laciny, neopominutelného představitele 
generace nastupující na scénu v druhé polovině 
třicátých let, generace, pro níž byl zásadní forma-
tivní zkušeností styk s hlavním teoretikem české 
meziválečné avantgardy, Karlem Teigem. Přestože 
se Lacinovy výrazové prostředky v průběhu doby 
měnily od dalíovského surrealismu až k nefigurativ-
ní tvorbě, po celou tvůrčí dráhu zůstal „blížencem 
poezie“, jak to o něm kdysi napsal jeho přítel básník 
František Halas.

Právě zvláštní exaltace poetického prvku a výraz-
ný meditativní sklon utvářely dílo Bohdana Laciny. 
Ve svých obrazech jako by stíral hranice mezi jed-
notlivými motivy – mísí se v nich prvky organické 

s anorganickými, svět rostlinný s živočišným. Svou 
formou vyjádření neulpíval na „povrchu“, na vizuální 
nápodobě reality, ale směřoval k vnitřní podstatě 
věcí a dějů. Jeho obrazy se tak neobrací pouze 
k očím diváka, ale působí i na jeho mysl a podvě-
domí. Důležité vodítko představují pečlivě volené 
názvy, jež fungují jako určitá „vstupní brána“ umož-
ňující objevovat skryté záměry a rozpoznávat mno-
hovrstevnatost myšlenkové stavby děl.

Mezi výtvarné umělce vstoupil Bohdan Lacina jako 
člen Levé fronty, seskupení levicově orientova-
ných intelektuálů, které nahradilo Svaz moderní 
kultury Devětsil. Velký význam pro jeho uměleckou 
tvorbu mělo seznámení se s Karlem Teigem v roce 
1934. Obdiv k surrealismu již za studentských let 
se stal základem Lacinova přátelství s Václavem 
Zykmundem, se kterým v té době vytvořil neroz-
lučnou dvojici. Za jejich krátkého společného 
pobytu v Rakovníku se zrodila knižní edice nazvaná 
Ra (1936). Byla to první předzvěst později vzniklé 
stejnojmenné skupiny, která oficiálně vystoupila 
na veřejnost programovým sborníkem „A zatím 
co válka “ (1946) a sérií výstav roku 1947. Lacina byl 
jejím členem od samých počátků až do jejího zániku 
v roce 1948, kdy byla její činnost z politických důvo-
dů zakázána.

Posuzovaný obraz „Neurčitý čtverec (Polyfonní čtve-
rec) “ je jedním z důležitých pláten z konce šedesá-
tých let, v nichž Bohdan Lacina řešil problematiku 
vyjádření prostoru v ploše, a to pomocí geometri-
zující výtvarné kompozice a poetických barevných 
kontrastů s dominancí bílé či šedé barvy.

V dílech jako „Nesouřadné dvojiny “, „Rozmezí pro-
storů “, „Mezigravitační horizont “, „Ohnisko prostoru “ 
či právě „Neurčitý čtverec (Polyfonní čtverec) “ (1969) 
zvítězila geometrie nad někdejší tvarovou neurči-
tostí. Autor totiž našel podporu svých filozofických 
metafor v exaktních vědách, rozvinutých moderní 
technickou civilizací i objevy vesmírných zákonitos-
tí. Potvrdily mu jak jeho dávné přesvědčení o torzo-
vitosti lidských představ o vesmíru, poučily ho však 
také o poznatelnosti světa. Lacina byl přesvědčen, 
že pro poznání podstaty věcí je třeba jít k jádru, 
ke kořenům. Právě v tom tkví význam jeho obrazo-
vých meditací.

V posuzovaném obraze „Neurčitý čtverec (Polyfonní 
čtverec) “ Bohdan Lacina zcela typicky redukoval 
obsahové struktury, aby se plně soustředil přede-
vším na čistě výtvarná hlediska. Toto plátno prostu-
puje něco z pascalovské kontemplace, situované 
na samé hranici tvarů a zobrazitelných pocitů.

Filozofická metafora 
exaktní vědy
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56
KOVANDA JIŘÍ (1953)
RATOLEST
1991
kombinovaná technika, lepenka
50,5 × 35,5 cm
sign. na rubu J. Kovanda 1991

na rubu popis díla autorem

35 000 Kč

55
NEMES ENDRE (1909–1985)
ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE
1964
smaltovaný plech
60 × 70 cm
sign. LD Endre Nemes, na rubu Endre Nemes 
2/1964

45 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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JÍRA JOSEF (1929–2005)
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA V LOJOVICÍCH
1971–1972
olej, plátno
125 × 150 cm
sign. UD J. Jíra 72, na rubu J. Jíra 1971–2

na rubu popis díla autorem; na rubu štítky 
výstav: Oblastní galerie Liberec, 2019, Divadlo 
světla, 2021, Galerie umění Karlovy Vary

550 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

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

Uvedené velkoformátové plátno s názvem 
„Psychiatrická léčebna v Lojovicích“ z počátku 70. let 
je reprezentativním, vícekrát reprodukovaným 
a vystavovaným dílem Josefa Jíry, jednoho z nej-
významnějších umělců generace narozené mezi 
20. a 30. lety 20. století. Generace, která nastupova-
la na scénu po druhé světové válce a hrála klíčovou 
roli při opětovném navázání na přerušenou tradici 
vývoje 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 výsledky vzrušeného 
prožívání vnitřních sporů a konfliktů a v tomto smys-
lu jsou plné emocí, napětí i romantické dramatičnos-
ti. Jeho sugestivní malba rytmizovaného rukopisu 
a znepokojivě rozezvučených barev sahá až k vizio-
nářům expresionismu.

Zde uvedené plátno „Psychiatrická léčebna 
v Lojovicích“ je reprezentativní a důležitou prací 
Josefa Jíry. Jíra zde nechává zaznít svůj mistrný 
kolorit založený zejména na kontrastu bílé, černé 
a červené a neutrálnějších zemitých tónech ve vol-
ném rukopisném rozehrání. Tato práce je datovaná 
do výjimečného umělcova životního období. Spadá 
mezi roky Jírovy protialkoholické léčby (1969) a jeho 
vážného úrazem na lyžích (1973), který jej izoluje 
téměř na dva roky pouze do ateliéru. Z toho plyne 
i potemnělý, tíživý název samotného díla.

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 
ztroskotání. Dalo by se o obrazech Josefa Jíry říci, 
že to jsou seriály jedné křížové cesty, že to jsou dra-
mata, která banální skutečnost vytlačují za obvod 
rámu. Proto je Josef Jíra pořád naježený a neustále 
ve střehu, dovede tvořit pouze tehdy, kde jeho lidské 
problémy nazrály, konfliktní situace se přiostřily tak, 
aby pukly barevnými a grafickými chlopněmi. (…).“ 
B. Hrabal, Praha 1978

„Nikdy v životě bych asi 
nebyl schopen udělat 
nějaký obraz, aniž bych 
se vázal k nějakému 
místu, určité vzpomínce 
nebo prožitku.“
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58
SERPAN JAROSLAV (1922–1976)
DHMOK
1973
olej, plátno
73 × 93 cm
sign. LD Serpan, na rubu Serpan 23. 9. 73

na rubu popis díla autorem

40 000 Kč

Zde představený olej s názvem „Dhmok “ je autentic-
kou prací česko-francouzského umělce, spisova-
tele, matematika, biologa a horolezece – Jaroslava 
Serpana, vlastním jménem Jaroslava Sossountzova. 
Narodil se v Karlštejně u Prahy v rodině ruských 
emigrantů. Většinu svého života prožil ve Francii, 
kde v roce 1953 obhájil na pařížské Sorbonně svou 
dizertační práci v oblasti biologických výpočtů a sta-

tistiky. Nicméně krédem mu vždy bylo: neomezovat 
své nadání na jeden konkrétní obor lidského vědění. 
Jako malíř samouk prošel řadou technik a umělec-
kých směrů – od surrealismu, přes narativní obraz-
nost, neformální umění až po lyrickou abstrakci.

Klíčovou roli v Serpanově tvorbě sehrálo – v období 
druhé poloviny 60. let – setkání s tvorbou němec-
kého malíře a fotografa Alfreda O. W. Schulze, 
známého v kulturních kruzích pod pseudonymem 
Wols. Serpanova plátna tehdy ovládly roje černých, 
poté bílých a červených znaků, množinového cha-
rakteru. V roce 1968 na krátko opustil malířskou 
tvorbu a věnoval se intenzivně pedagogické práci. 
Počátkem 70. let se opět k paletě vrátil. Upustil však 
od svého doposud rozpoznatelného obrazového 
stylu. Namísto toho se začal zabývat nefigurativní-
mi náměty. Na jeho obrazech se začaly objevovat 
kruhy, trojúhelníky, šipky a jim podobné tvary hro-
madící se podobně jako dříve černé nebo bílé znaky. 
Zde uvedená práce „Dhmok “ pochází právě z tohoto 
umělcova tvůrčího období.
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OVČÁČEK EDUARD (1933)
STŘELECKÝ TERČ (CO JE TAO)
1980
asambláž, propalovaný dřevěný reliéf, barva
100 × 122 cm
sign. LD monogram EO, na rubu E. Ovčáček 80

na rubu popis díla autorem

380 000 Kč

Ovčáčkova multimediální tvorba zahrnuje grafiku, 
malbu, propalovanou koláž, plastiku, vizuální a kon-
krétní poezii, lettristickou fotografii, akci a insta-
laci.

Jeho místo je v české výtvarné kultuře nezaměni-
telné. Jedná se o jediného českého umělce, který 

se programově soustředil a stále soustřeďuje 
na fenomén písma, resp. na znaky, grafémy nebo 
jejich sestavy, ať nonsémantické, kvazisémantické 
či plnosémantické. Pro Ovčáčka nebylo uplatnění 
písma pouze jednou ze sekvencí celé tvůrčí cesty; 
jak tomu bylo u mnoha jeho kolegů; ale doslova 
se stalo jeho osudem, jeho životním programem. 
Fenomén písma, dokázal velice citlivě modifikovat 
v souvislosti s proměnami „ducha doby“.

Ovčáskův lettrismus je prakticky téměř vždy nesen 
uplatněním kodifikovaných forem grafémů – latin-
ky, a samozřejmě také číslic – v různých možných 
podobách artikulace. Pouze minimálně jej zajímají 
možnosti deformace nebo transformace grafémů 
či jejich sestav autorským rukopisem, expresním 
psaním.

Zde prezentované dílo představuje asambláž propa-
lovaného dřevěného reliéfu. Právě i zde se osobitě 
projevuje Ovčáčkův fenomén písma.
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60
GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)
KLÍČENÍ
1983
olej, sololit
92,5 × 122,5 cm
sign. PD F. Gross 83

na rubu dva štítky s popisem díla

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Aukční síň Vltavín, 2001; 2003

Posuzovaný obraz „Klíčení “ je autentickou, repre-
zentativně velkoformátovou, estetiku barevných 
elementů skvěle rozehrávající prací Františka 
Grosse, zakládajícího člena Skupiny 42 a malíře 
nevyčerpatelné tvarové fantazie. František Gross 
pocházel z Nové Paky. Přátelství a umělecké plány 
ho v mládí sblížily s dalšími dvěma rodáky z tohoto 
města: Miloslavem Hákem a Ladislavem Zívrem. 
Ze svého rodiště odešel Gross do Prahy, kde se neú-
spěšně hlásil na Akademii výtvarných umění. Začal 
tedy studovat architekturu na Českém vysokém 
učení technickém. Po prvním roce přestoupil na 
Uměleckoprůmyslovou školu a tam došlo k osudo-
vému setkání: poznal se s Františkem Hudečkem. 
Jejich povahy se přitom odlišovaly až do prudkých 
konfliktů – toto rivalské přátelství stupňovalo 
výtvarné úsilí obou do vysokých obrátek.

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 
již zmíněných nejbližších přátel: sochaře Ladislava 
Zívra a malíře Františka Hudečka s výtvarně obdob-
ně založenou konstruktivistickou imaginací. Jestliže 
se v programu skupiny připomínaly termíny „sku-
tečnost“ 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.

Grossův malířský zájem se k městu obracel od roku 
1939. Žil tehdy v metropoli již pátý rok, když se Praha 
po nacistickém vpádu stala městem okupovaným. 
Snad i tato skutečnost ho k Praze natrvalo připou-
tala. Podkrkonošský rodák si toto „prašivé a oslnivé 
město“ (slovy autora) zamiloval, dokázal v něm obje-
vit dříve nepovšimnutá místa a odhalit jejich poetic-
ké kouzlo. Z kleeovských krajin tak vkročil do měst-
ské krajiny. Byl přesvědčen, že krajina jako impulz 
k tvorbě zůstane vždycky, i když si malíř „promítá 
a pro sebe řeší spoustu věcí, které se zdaleka neve-
jdou do pojmu krajinářství “. Město pokládal za sou-
část umělé přírody změněné člověkem. V malířově 
imaginaci fúzovaly a ožívaly stroje a lidé, kteří se 
pohybovali v zrychleném tempu doby.

V pozdějším vývoji lze Františka Grosse charakteri-
zovat jako „navrátilce k sobě samému “ (E. Petrová), 
který si uchoval základní rysy své umělecké pova-
hy – smysl pro věcnou fantastiku a až dadaistickou 
skladbu kubo-surrealistického výtvarného řádu. 
Od šedesátých let názvy děl naznačují novou šíři 
malířova zájmu – jsou to stroje i krajiny, věci, posta-
vy lidí i zvířat. Hlavní Grossův zájem je nyní koncent-
rován na způsob výtvarné kompozice, která se stává 
hlavním „námětem“ jeho tvorby. Je to skladba pod-
řizující jednotlivé prvky svébytnému řádu obrazu, 
zcela osobitá estetika bravurně vyvážených barev-
ných elementů.

Posuzované dílo „Klíčení “ poutá diváka vysoce kre-
ativní metamorfózou, která umožňuje nový a neče-
kaný pohled na realitu. František Gross tu nepracuje 
s mimetickou nápodobou přírody, ale spoluvytváří 
ji způsobem, jakým žije člověk v době moderních 
strojů – automatů. Ty mají svá „pro“, ale bezesporu 
i „proti“. František Gross sám přiznal, jak důležitý byl 
pro něj, jako malíře technické civilizace, pravidelný 
a důvěrný kontakt s přírodou. K němu docházelo 
především za jeho pobytů na chatě v Rymaních, 
malé vesničce u Mníšku pod Brdy, kde rád aktiv-
ně pracoval na zahrádce či houbařil po lesích. 
Posuzovaný obraz tyto dva aspekty Grossovy tvor-
by, technicistní i ten, který se inspiruje přírodním 
děním, nádherně spojuje.

Jak je pro autorovo pozdní období typické, malíř 
zvětšil obrazový formát k působivé monumentalitě. 
Plošné obrazové znaky v úderných, veselých bar-
vách – fascinující ústřední „mechanismus“ klíčení 
i další „piktogramy“ – vytvářejí dílo neobyčejné malíř-
ské invence, svěžesti, optimismu a humoru, jež vyja-
dřuje Grossovo plné přitakání mocným silám přírody.
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61
KOTÍK JAN (1916–2002)
BEZ NÁZVU
1988
objekt, akryl, překližka, dřevo, provaz
122,5 × 80 cm
sign. na rubu 1988 Jan Kotík

110 000 Kč

Reprodukováno
monografie Jan Kotík NG Praha, str. 454, č. 2388 
(špatný rozměr)

Vystaveno
Brno

Zde uvedená práce je originálním, autentickým 
a sběratelsky hodnotným dílem Jana Kotíka, význač-
ného malíře, grafika, designera, teoretika a peda-
goga, 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 cha-
rakteristickým osobnostem českého kulturního pro-
středí především svou nezařaditelností.

Na jedné straně byl vždy mezi těmi, kdo rozpoznávali 
či definovali, co se stávalo či mělo stát aktuálním, 
přičemž na druhé straně zůstával nezařaditelný 
především proto, že vše nové se mu nakonec stávalo 
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.

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 jeho děl 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 „malbami “, 
„konfiguracemi “ později „tabulemi “. Posléze se odklo-
nil i od pravoúhlé plochy obrazu, sám postup 
komentoval slovy: „zrušil jsem obraz, abych zachoval 
malbu.“ Zde představená práce z roku 1988 je toho 
krásným příkladem.

Jan byl celoživotně zaujat tématem podstaty 
uměleckého díla a jeho rolí ve společnosti. Jak 
sám uvedl: „ (…) nejde o vizualizaci nějakého názoru 
na svět. Jde spíše naopak o pokus poznat tento svět 
prostředky, 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.“
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62
VACA KAREL (1919–1989)
3 KONFIGURACE – 
TRIPTYCH
1981
olej, plátno
28 × 65 cm
sign. PD Vaca 81, na rubu 
na blindrámu Vaca 81

na rubu popis díla autorem

38 000 Kč

Provenience
získáno z ateliéru autora

63
KUBÍČEK JÁNUŠ (1921–1993)
STUDIE (IXION ) II
1976
olej, plátno
48,5 × 41,5 cm
sign. na rubu na blindrámu 
Jánuš Kubíček, 6. IX. 76

25 000 Kč

64
SOPKO JIŘÍ (1942)
MŘÍŽ
2006
akryl, plátno
65 × 65 cm
sign. na rubu Sopko 2006

na rubu název díla autorem

180 000 Kč
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65
KOLÍBAL STANISLAV (1926)
KOHERENCE UBÝVÁNÍ
1974
dřevo tmel, železo, provázek
112 × 220 cm
sign. na rubu na desce B 2× Kolíbal 1974

název díla a schéma pro instalaci autorem 
na rubu

900 000 Kč
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Reprodukováno
Stanislav Kolíbal Retrospektiva, Národní Galerie 
v Praze, 1997, č. 109, str. 70 a 216
Stanislav Kolíbal - Sochy a projekty, Arbor vitae 
2012, č. 75, nestr.

S. Kolíbal patřil k těm autorům, kteří neměli díky režimním 
persekucím během své kariéry možnost veřejné prezentace. 
V ústraní svého ateliéru tak vytvářel díla, která sám nakonec 
nazýval „soukromým prostorem“. Neodlučitelnost instala-
cí s uměním potvrdily již reflexe autorova díla v zahraničí. 
Kolíbalovy práce byly poprvé označeny za instalace v roce 1977 
při výstavě ROSC v Dublinu (Marina Vazey, The Sunday Times, 
4. IX. 1977). Sám autor se k poloze umění instalací vyjádřil násle-
dovně. „Aniž bych byl tušil v době jejich vzniku, že jde o jistý nově 
se rodící druh vyjadřování. Dnes, možná víc než tenkrát, uvědomuji 
si jejich nezvyklost. Vnucuje se myšlenka, zda na jejich podo-
bu neměl vliv samotný pocit, že je nikdy nebudu moci vystavit, 
že je stejně dělám jen pro sebe.“

 Kolíbalovy práce v sobě nesly vždy mnoho skrytých významů, vztahů obec-
ných polarit a reflexí přirozených stavů. Tyto významy se Kolíbal snažil vyjad-
řovat převážně v prostoru. Prostor byl autorovi impulsem i určujícím faktorem 
jeho díla. Nikoli ovšem objemovost a vymezení tvaru díla v prostoru, ale pro-
stor samotný byl tím, k čemu Kolíbal upínal svoji pozornost. Podstatným pro-
storotvorným prvkem Kolíbalových prací se od roku 1973 staly nitě a prová-
zek, které tvořily vztahové vazby mezi útvary, vymezovaly geometrické tvary, 
nebo poutaly útvary ke konkrétnímu místu. Přestože ve své práci S. Kolíbal 
uplatňoval geometrický jazyk, racionální pól, na rozdíl od konstruktivistů, 
s kterými se podílel na výstavě Nové citlivosti, doplňoval své práce emoci-
onálně subjektivní rovinou, metaforickými významy i estetickým cítěním. 
V obecné rovině Kolíbal vždy stavěl vedle sebe protichůdné entity jako řád – 
chaos, trvalé – pomíjivé, stabilitu – labilitu, geometrické – organické, vnitřní – 
vnější, fikci a realitu, abstraktní a konkrétní, definovatelné a nedefinovatelné.

Uvedené dílo „Koherence ubývání “ je jedno z nejvý-
znamnějších děl Stanislava Kolíbala ze sedmde-
sátých let jeho tvorby. Toto dílo plně komunikuje 
jazykem Kolíbalovi geometrie a abstrakce, která 
osciluje mezi iluzí a skutečností. Úzkostlivě přesné 
linie a nenuceně osvobozené nitě jasně odrážejí 
dualitu čistého přemýšlení uvězněného mezi tou-
hou spojovat a touhou narušovat s cílem koherent-
ně „vyjádřit bytí“, ono zvláštní prolnutí dokonalosti 
s nedostatečností.
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66
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
VĚČNÍ MILENCI
1968
roláž
28,5 × 73 cm
sign. PD monogram JK 68, na rubu 
Jiří Kolář 68

na rubu název díla autorem

85 000 Kč

Neopomenutelná osobnost uměleckého světa 
druhé poloviny 20. století. Básník, překladatel, 
výtvarník a mecenáš, Jiří Kolář.

Na poli uměleckém působil až do začátku 60. 
let především jako literát. V roce 1952 byl kvůli 
přátelství s představiteli české avantgardy 
a také kvůli ztvárnění komunistického režimu 
ve sbírce „Prométheova játra“ zadržen a po 
devítiměsíční vazbě odsouzen k jednomu roku 
vězení. V průběhu let 60. Kolář tvořil především 
na poli výtvarném. Nosným médiem se mu stala 
technika koláže, do níž zapojil i svou hravost 
a experimentální přístup z předchozí literární 
etapy. Ve výtvarném světě Kolář zanechal 
desítky rozmanitých technik – od roláže, 
proláže po muchláž či antikoláž. Při jejich 
tvorbě vycházel především z dadaistických 
představ a principů a z konstruktivní tvorby 
moderního umění 20. století.

Po podepsání Charty 77 byl umělec nucen 
emigrovat. Nicméně roku 1999 se do Čech 
vrátil. Tři roky na to, roku 2002 v Praze zemřel.

Do uměleckého poválečného světa se Jiří 
Kolář zapsal jednoznačně jako mimořádná 
a významná osobnost. Jeho hravé a rozmanité 
dílo, stojící na pomezí obrazu a poezie, se 
těší velké oblibě, jak v domácím českém, tak 
i zahraničním prostředí.
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68
CHATRNÝ DALIBOR (1925–2012)
NOC, DEN
1974
olej, akryl, tužka, plátno
100 × 90 cm
sign. na rubu D. Chatrný 74, 97, 03

obraz uveden v soupise díla D. Chatrného

380 000 Kč

67
KYNCL FRANTIŠEK (1934–2011)
BEZ NÁZVU
1969
papírová struktura, deska
53 × 37 × 8 cm
sign. na rubu F. Kyncl 1969

na rubu štítek s popisem

140 000 Kč
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Všestranný autor Dalibor Chatrný patří k nejvýraz-
nějším a nejproduktivnějším představitelům pová-
lečného abstraktního umění u nás. Kromě grafické 
tvorby, ze které vychází a k níž se celý život vztahu-
je, používá Chatrný širokou škálu dalších způsobů 
vyjádření, přičemž důsledně ohledává hraniční 
možnosti média, s nímž v danou chvíli pracuje, 
a zkoumá všechny jeho aspekty. Kromě klasických 
výtvarných prostředků se intuitivně přiblížil dobo-
vě aktuálním projevům akčního a konceptuálního 
umění a promýšlel vztah výtvarné tvorby k ima-
nentním přírodním silám a krajině. Dlouhodobě 
se zabýval také souvislostí sémantických obsahů 
slov a jejich možné vizuální podoby.

Především v době nastupující normalizace rozví-
jel svůj zájem o autorské knihy a o použití textu 
ve vizuálním umění. Vedle využití úryvků z literár-

ních děl vzniklo množství prací na papíře zkou-
majících významy slov a asociace, jež vyvolávají. 
Zde uvedená práce „Den Noc “ je svělým příkladem 
z Chatrného sémantického období. Jak uvedl 
o umělcově díle Jiří Machalický: „Tvorba Dalibora 
Chatrného byla neobyčejně otevřená různým pod-
nětům, které dokázal vnímat a využít po svém. 
Pohybovala se na rozhraní mezi myšlením přírodo-
vědce a intuicí básníka. Velkou část života strávil 
v inspirativním prostředí Brna, ale měl úzké styky 
i s Prahou, kde studoval a kde také působil počátkem 
90. let jako pedagog na Akademii výtvarných umění. 
Jeho experimenty souvisely s progresivními proudy 
v našem i v zahraničním umění. Přiblížil se několika 
směrům, ale s žádným úplně nesplynul. Na to byl jeho 
přístup příliš svobodný. Pro jeho práci byly, jak sám 
říkal, nejdůležitější fáze přemýšlení a objevování. (…) “ 
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DOKOUPIL JIRI GEORG (1954)
JOVEN
2001
kombinovaná technika, akryl, pigment, dým, 
plátno
63 × 108 cm
sign. na rubu 4× Dokoupil Jiří

na rubu název díla autorem

280 000 Kč

Uvedené plátno s názvem „Joven“ je krásným, 
autentickým a reprezentativním dílem současného 
německo-českého umělec Jiřího Georga Dokoupila. 
Výrazné postavy postmoderní umělecké vlny 
v západní Evropě.

Dokoupilova tvorba se v průběhu času vyvíjela 
a prošla různými formálními styly. Po studiích 
na Univerzitě aplikovaných věd pro umění a design 

(1976–1978) v Kolíně nad Rýnem odchází na studia 
do New Yorku Cooper Union, kde na něj silně zapů-
sobilo konceptuální umění Hanse Haackema. Poté 
se začal věnovat filmovým experimentům a studiu 
matematiky a fyziky.

Ovlivněný intelektualismem minimalistického hnutí 
a esoterickou povahou konceptuálního umění, jeho 
tvorba zažívá typické procházení různými formál-
ními styly malířství. Naivismus střídají energické 
a expresivní malířské cykly. Postupně Dokoupil 
dospívá k radikálnímu přehodnocení rukopisu (do té 
doby) závislém na práci se štětcem. Začíná uplat-
ňovat malbu jako neustálé vynalézání techniky. 
Po vzoru svého otce – vynálezce – začal vytvá-
řet rozsáhlé cykly obrazů, s primárním zacílením 
na technickou složku provedení. Mezi autorovy 
ikonické cykly patří: „Kouřové malby“, z pozdních 
80. let, kdy pomocí kouře nebo sazí „maluje“ vše-
možné konvenční žánry. Po kouřových obrazech 
obrazech, ke kterým se Dokoupil stále vrací, vznika-
ly cykly abstrakcí provedené pneumatikami jezdícími 
křížem krážem po plátně; obrazy vyprané v pračce; 
dále obrazy vytvořené šlehnutím biče; díla tvořená 
pomocí pigmentu a mýdlových bublin – jako je tomu 
v případě zde nabízeného díla. Dokoupilovi obrazy 
jsou rovněž tvořeny otiskováním brambor, ananasu, 
atd. Originálně také zpracovával monumentální fil-
mová plátna ad.

U osoby Jiřího Gregora Dokoupila je třeba zmínit 
jeho někdejší členství ve skupině malířů Mulheimer 
Freiheit tvořících v Kolíně nad Rýnem, kde se čtyř-
mi dalšími umělci sdílel společný ateliér, v němž 
se formovaly jedny z prvních postmoderních posto-
jů. Pro postmodernu bylo přehodnocení moderny 
nezbytné. To vyplývalo zejména z celospolečen-
ských a politických změn 60. a 70. let. Německo ský-
talo silná témata, temnou minulost, ale i absurditu 
a existenciální otázky jednotlivce. V tomto klimatu 
roste i tvorba Dokoupila. Jeho postoj vůči malbě, 
byl pro tamní umělecké tendence nanejvýš inova-
tivní. Pro Dokoupila se totiž samotným obsahem 
předmětu umění stala estetika techniky, jíž plátno 
podléhá.

Umělec je pohlcen jakousi hrou a estetikou techniky 
samé. Jeho umělecká tvorba je de facto hra v níž 
se na začátku určí jistá pravidla a kritéria. Výsadním 
polem pro tuto hru je Dokoupilovi malířské plátno 
a závěsný obraz.

Umělec se napříč moderním uměním 20. století, 
snaží tak, jak sám rád přiznává: „znovu definovat 
obraz “.

„Znovu definovat 
obraz.“
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70
KUBÍČEK JAN (1927–2013)
DIAGONÁLY, ČTYŘIKRÁT / DIAGONALEN 
VIERMAL
1969
akryl, plátno
105,5 × 85 cm
sign. na rubu na blindrámu a na štítku Jan 
Kubíček 1969

na rubu na blindrámu a na štítku popis díla 
autorem

240 000 Kč

Reprodukováno
monografie Jan Kubíček, Kant, 2014, str. 64, nečísl.

Zde uvedené plátno je autentickým, reprezentativ-
ním dílem Jana Kubíčka – jednoho z nejzásadnějších 
představitelů konstruktivismu a konkrétního umění 
ve střední Evropě.

Práce s názvem „Diagonály, čtyřikrát / Diagonalen 
Viermal “ pochází z autorova klíčového období konec 
60. let, kdy se stává jedním z průkopníků koncep-
tuálního konstruktivismu. Výtvarně prezentuje 
principy dělení plochy, kontrasty, kontrapozice 
a rotace. Pracuje se základními tvary (zejména 
kruhem a čtvercem) a liniemi (vertikály, horizontály 
a diagonály).

V letech 1968–1970 vytváří i plastické objekty z plexi-
skla a novoduru. Uvažuje také o převedení některých 
svých obrazů do trojrozměrné podoby, případně 
začlenění do architektury, což se mu však za jeho 
života nepodařilo realizovat. Sám uvedl: „Věci, 
které jsem na přelomu 60. a 70. let vyvíjel, spěly svou 
formou i podstatou již daleko více k formě architekto-
nicko-plastické, než k obrazu závěsného typu. Jejich 
vlastním smyslem a funkcí by tedy mělo být začlenění 
a prolnutí do dalších větších architektonických forem 
či souvislostí. Teprve pak by nastala jednota formy 
a obsahu. Jinak vše zůstává v půli cesty, nazváno 
projektem-prototypem tj. ideovým rozvrhem nebo 
konceptem bez realizace.“

Na přelomu let 1969/1970 realizuje Kubíček 
ve Špálově galerii v Praze první českou mini-
malistickou instalaci. V té době i na čas upou-
ští od barevnosti a základní myšlenky vyjadřuje 
jen pomocí černé a bílé. Snaží se vyčerpat všechny 
možnosti vztahů čáry a plochy. Jeho výtvarné ana-
lýzy jsou stále redukovanější a minimalističtější. 
Nabízený akryl je elegantní a ukázkovou prací z auto-
rovy ikonické výtvarné etapy.

Průkopník konceptuálního 
konstruktivismu
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KUBÍČEK JAN (1927–2013)
FORMA – AKCE, ROZDĚLENÉ KRUHY 
A PŮLKRUHY, DVĚ DIMENZE – DIPTYCH
1982–1988
2× akryl, plátno
2 ks 80 × 80 cm
sign. oba na rubu Jan Kubíček 1982–1988

650 000 Kč

Reprodukováno
Jan Kubíček Obrazy 1958–1995, ČMVU, str. 115, foto 
z výstavy DUMB 1992

Kolem 70. let v Kubíčkově tvorbě začíná nové výraz-
né období charakterizované uplatňováním principu 
dislokace. V té době vzniká jeho nový výtvarný 
cyklus: „Forma-akce“ – vypovídající o možnostech 
proměny uspořádaných tvarů – v jedné části obrazu 
je zachycen výchozí geometrický tvar, v druhé části 
jeho dislokovaná podoba, která vzniká logickým, 
systematickým nebo také intuitivním zásahem. 
Rozkládáním a posuny provádí autor transformace 
čtverců či kruhů. Na divákovi poté zůstává, aby sám 
objevil princip, na jehož základě byl zásah proveden.

V první polovině 80. let vznikají Kubíčkovy obrazy 
s názvem: „Akce s liniemi a rastry “. V nich jsou vedle 
sebe představeny různé podoby „stejné“ struktury – 
uspořádané a neuspořádané, statické a dynamické, 
otevřené a uzavřené.

„Myšlenka dělícího 
principu je realizována 
konsekventně minimem 
i maximem prostředků. 
Puritánsky, jednoznačně, 
na ostří nože. (…) Malířství 
převážně používalo 
a používá obrazovou 
plochu jako plošnou 
průmětnu, na kterou 
promítá vnější vizuální 
prostorové vztahy, 
prostor. Je to tedy 
jakési imitování těchto 
prostorových vztahů, 
které vždy končilo pouze 
převedením iluzivního 
prostoru. Důležité jsou její 
rozměry a poměry, které 
tvoří její konkrétní plošný 
prostor. Dělení jeho 
dimenzí linií, poměr linie 
k ploše nebo plošnému 
znaku apod. To jsou nyní 
některé z elementárních 
výtvarných zákonů tohoto 
plošného prostoru, které 
se snažím vyřešit.“
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RITTSTEIN MICHAEL (1949)
VONEHDÁ VEČER
1998–1999
kombinovaná technika, plátno
175 × 180 cm
sign. PD M. Rittstein 99, na rubu na blindrámu 
1998 M. Rittstein

na rubu na blindrámu název díla autorem

180 000 Kč

Michale Rittstein je osobností, která svůj výtvar-
ný 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: 
„typický Rittstein“ V 90. letech se umělec odklání 
od živelné a divoké, ryze figurální malby a věnu-
je se promyšlené výstavbě obrazu. Tato změna 
v samotném tvarovém řešení byla do velké míry 
zapříčiněna změnou společensko-politické situa-
ce v Československu. Provokující obsah děl se po 
revoluci zdál Rittsteinovi už zbytečný. Ovšem nové 
problémy neřešil útěkem od obrazu 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 „Vonehdá večer “ je toho krás-
nou ukázkou.
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NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
HLAVY
1992
olej, překližka
122 × 183,5 cm
sign. PD Načeradský 92, na rubu PD 
Načeradský

na rubu olejomalba Kudlanka

180 000 Kč

Jiří Načeradský bývá spojován především s ženskou 
figurou, která je ústředním motivem jeho celoživot-
ní tvorby. Když vynecháme Načeradského studijní 
práce na AVU, kdy vznikla celá řada kreseb, setkává-
me se v jeho tvorbě s postavou muže až na obrazech 
sportovců (běžců a cyklistů) v 60. letech. V následu-
jících deseti letech, kdy se Jiří Načeradský věnuje 
malbě mechanických strojů a prvních nebezpečných 
kudlanek, nemá v jeho dílech mužský hrdina místo. 
Větší prostor mužům autor dává až na konci 80. let 
a pak v průběhu let 90., kdy se stávají hlavním námě-
tem jeho tvorby. V tomto období umělec uplatňuje 
výraznou chroamtiku a expresivní tahy štětce. Muži 
mají odlišně barevnou pleť, patří do rozličných soci-
álních skupin. Na rozdíl však od žen, mužské tělo 
autor nikdy neomezil pouze na pohlavní orgán. Spíše 
naopak. Tělo muže vnímá zcela jinak než ženské, 
které je pro něj úzce spojeno s erotikou.

S muži se na svých obrazech Načeradský vypo-
řádal dvojím způsobem – ještě na počátku 60. let 
je znázorňuje, jako svobodné silné jedince, kteří 
odkazují na antickou tradici reprezentativních těl 
se všemi ctnostmi. Při milostných hrách s ženami 
jsou vyobrazeni ještě jako rovnocenní partneři. 
Tento optimistický přístup však nevydržel Jiřímu 
Načeradskému příliš dlouho. Na řadu přišel autorův 
druhý způsob znázornění: muži, jako ubozí samečci, 
kteří jsou zcela vydáni napospas dychtivým ženám. 
Harmonie skončila. Do nepoměru se dostává nejen 
měřítko, ale i jasné rozdělení rolí, kdy si žena vybu-
dovala postavení dominantní a nebezpečné samice, 
muž naopak získal vedlejší roli loutky, se kterou 
žena zachází, jak se jí zachce. Téma kudlanek je tedy 
vypovídající – muži zde slouží, stejně jako v přírodě, 
k uspokojení potřeb samiček, které je následně 
zničí. Muži se nechají kudlankami svést a ty je pak 
mají zcela ve své moci.

V případě zde uvedeného díla „Hlavy “, máme hned 
několik indicií proč vnímat druhý případ – muž jako 
jednoduchý stroj, loutka v zajetí chaosu, existence 
a chtíče ženy, která je na zadní straně desky vyobra-
zena jako obří kudlanka, v níž se akcentují primární 
ženské erotickým vnady.

Výrazný představitel 
Nové figurace



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 145



146 | 1. ART CONSULTING



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 147



148 | 1. ART CONSULTING



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR OBRAZŮ | 149

74
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
BUDOÁR
1976
olej, plátno
65 × 50 cm
sign. LD Načeradský 76

45 000 Kč

75
LIESLER JOSEF (1912–2005)
PŘÍLIŠ ČASTO A ZBYTEČNĚ SI KRÁTÍME NIT 
ŽIVOTA
1998
olej, sololit
70 × 122,5 cm
sign. LD Liesler 98

140 000 Kč
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SLAVÍK OTAKAR (1931–2010)
MNICH
akryl, sololit
146 × 92 cm
neznačeno

na rubu razítko z majetku Dunji Slavíkové

120 000 Kč

Velkoformátové plátno „Mnich“ je autentickým, sbě-
ratelsky cenným dílem Otakara Slavíka, svébytného 
představitele tzv. Nové figurace.

Vystudoval kamenosochařskou školu v Hořicích 
a Vysokou školu pedagogickou v Praze, obor výtvar-
ná výchova u prof. Martina Salcmana, kterému tehdy 
dělal asistenta Zdeněk Sýkora. Jak Slavík ve vzpo-
mínkách uvedl: „Zdeněk Sýkora a Karel Lidický 
byli z těch nejlepších možných pedagogů na fakultě. 
Mým mentorem se ale stal Martin Salcman, který mne 
od sochařství přivedl k malířství, a u kterého jsem měl 
pocit, jako bych něčemu porozuměl.“

Již od počátku věnoval Slavík pozornost tradičnímu 
pojetí moderního umění, převážně figurativní malbě 
založené na intenzivním míchání barev. Zpočátku 
je znát vliv jeho prvotních sochařských a modelář-
ských zkušeností. Sám přiznal: „Figuru nemaluji. 
Figura musí vzniknout během procesu malování. (…) 
Moje původní průprava v sochařství (…) mi až samo-
volně poskytla téma lidské postavy. (…) figurou jsem 
determinován, ať se mi to zamlouvá, či ne, přestože 
mnohé z mých obrazů jsou nefigurativní. Pro mne 
je výtvarné umění něco uchopitelného, proti například 
hudbě, která je vzdušná. Proto je figura monumen-
tem, hmatatelným kořenem výtvarného projevu, 
zatímco abstrakce, která je v univerzu omniprezentní, 
má zcela odlišnou bázi. (…) Člověk v mých obrazech 
je pouhou mírou mého vidění. (…).“

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 galerii Mánes. 
Kromě Slavíka na ní vystavovali: Adriena Šimotová, 
Jitka Válová, Květa Válová, Jiří Kolář ad.

Po podpisu Charty 77 čelil Otakar Slavík velkému 
tlaku ze strany úřadů. V roce 1978 jej zastihl infarkt 
myokardu a v následujícím roce byl vyloučen z Fondu 
výtvarných umění. To znamenalo nejen obtíže při 
získávání pláten a barev, ale především ztrátu sta-
tutu umělce a riziko, že bude stíhán za příživnictví. 
Návratu k manuální práci nebyl ze zdravotních důvo-
dů také schopen, a proto v roce 1980 využil možnosti 
azylu ve Vídni, kde i roku 2010 zemřel.

„Figuru nemaluji. Figura 
musí vzniknout během 
procesu malování.“
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RÓNA JAROSLAV (1957)
GALÉRA
1999
olej, plátno
110 × 135 cm
sign. PD Róna 99 X, na rubu na blindrámu 
J. Róna 99 X

na rubu na blindrámu popis díla autorem

450 000 Kč

Reprodukováno
monografie Jaroslav Róna, str. 150

Vystaveno
Oblastní galerie Liberec

Jaroslav Róna je umělec na české výtvarné scéně 
poměrně dobře známý, ne vždy však současnými 
kritiky a kurátory plně doceňovaný. Stěžejní se pro 
něj stalo, kromě malířské tvorby i jeho dílo sochař-
ské.

Klíčovými motivy Rónovy tvorby jsou tíha lidského 
bytí, jeho nahodilost, krutost, absurdita i konečnost. 
Z jeho obrazů na nás sálá atmosféra permanentního 
ohrožení člověka a jeho lidství. Svými obrazy často 
odkazuje na násilnosti a zvěrstva 20. století, nikoli 
však přímo, ale prostřednictvím složitých a temných 
podobenství. Sám tvrdí, že umělci by měli umět 
vnímat i temný tón světa, jeho krutost či absurditu. 
Na svět se nelze stále dívat jenom z té příjemné 
strany, jakoby estetickým kukátkem – umění potře-
buje obě polohy. Róna tak ve své tvorbě hledá nový, 
neotřelý úhel pohledu, díky němuž reflektuje minu-
lost, současnost a ukazuje i na budoucnost. Jedná 
se o mimořádnou osobnost současného výtvarného 
světa. 

Mimořádný zjev na české 
umělecké scéně druhé 
poloviny 20. století
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78
KINTERA KRIŠTOF (1966)
MÍSTO MĚSTA
2019–2020
objekt, asambláž, deska
105,5 × 76 cm
sign. na rubu Krištof Kintera 2019–20

na rubu název díla autorem

70 000 Kč

Uvedená práce s názvem „Místo města “ je dílem jed-
noho z nejvýznamnějších a generačně nejmladších 
současných českých umělců – Krištofa Kintery – 
jehož tvorba zahrnuje sochy, asambláže a instalace, 
ve kterých se zasvěceným a často vtipným způso-
bem zabývá aktuálními problémy. Jeho díla oscilují 
mezi předstíranou triviálností a fatálností a obsahují 
živou kritiku hyper kapitalistických systémů a z nich 
vyplývajících ekologických otázek.

Kinterova práce (objekt/asambláž) „Místo města “ 
náleží do umělcova poměrně nedávného cyklu 
děl: NEUROPOLIS – termín je složen z řeckých slov 
pro nerv, νεῦρον [neuro] a město, πόλις [polis]. 
Jedná se o detailní, architektonicky vyhlížející 
sestavy vyrobené ze starých materiálů, které byly 
kdysi součástí neviditelné, „podkožní“ infrastruktu-
ry, která nás dodnes, neustále obklopuje jako neuro-
nová síť a určuje naši civilizační existenci a sounále-
žitost na denní bázi.

V tomto cyklu prací se Kintera zamýšlí nad tím, 
co obvykle nevidíme a nevnímáme. Umělec se tak 
pokusil vystihnout to, co nám bez našeho vědomí 
uniká, když se pohybujeme mezi budovami, městy 
a obecně kulturní krajinou.

Kintera dává odhozeným, zastaralým či sešrotova-
ným technicistním předmětům novou přítomnost 
v podobě miniaturních polis. Jde o rafinovaný akt 
zvratu, ve kterém umělec využívá materiál dříve 
neviditelný a opomíjený a povyšuje jej na „architek-
turu“ a zároveň tak směřuje pozornost pozorovatele 
k základním otázkám ekologie.

Jako i v jiných Kinterových cyklech a samostatných 
dílech je i zde patrný rys vyhrocené nadsázky a čer-
ného humoru, pomocí kterých umělec reflektuje 
palčivé politické, sociální a ekologické otázky naší 
doby.

Kinterova díla lze nalézt v nejvýznamnějších sbír-
kách a byla vystavena po celém světě, mimo jiné 
v Národním muzeu moderního umění v Tokiu, Muzeu 
Tinguely v Basileji, Haus der Kunst v Mnichově 
a v galeriích a muzeích v New Yorku, Sydney, Praze 
a Berlíně.

„Jsem kus klacku 
natřenej na bílo.“
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79
GRYGAR MILAN (1926)
DŘÍVKOVÁ KRESBA
2016
dřívková kresba, karton
160 × 140 cm
sign. na rubu Grygar 2016

800 000 Kč

Významný česko-slovenský audiovizuální umělec 
a malíř Milan Grygar patří k jedněm z nejautentičtěj-
ších výtvarníků české scény – umělec a typologický 
výzkumník, jenž pracoval v relativní uzavřenosti, 
stranou hlavních proudů, které v poválečném čes-
kém umění vznikaly.

Grygar se dlouhodobě zabývá vztahem a vazbami 
mezi akustickým a vizuálním světem. V druhé polo-
vině 60. let začal realizovat kresby vytvářené „neu-
měleckými“ nástroji. Často se jednalo o dřívka, drá-
těné hřebeny, plechové krabičky, skleničky, zvoneč-
ky či další předměty rozmanitých tvarů a materiálů. 
Stopy po těchto předmětech za sebou nechávaly 
jasné a zřetelné záznamy, které ve svých nesčet-
ných konfiguracích rozdělovaly plochu díla na jasné 
samostatné segmenty. Akustické vjemy a události 
se postupně v Grygarově tvorbě stávaly důležitější-
mi než barevná rozmanitost, kterou v kresbě prak-
ticky eliminoval a redukoval ji pouze na vyobrazení 
černé a bílé.) Během těchto výtvarných akcí Grygar 
zároveň na magnetofonový pás zaznamenával 
zvuky, které během realizace zněly. Jak sám autor 
uvedl: „Zvuk se stal rovnocenný kresbě.“ Posledním 
krokem této série akustických kreseb byly kresby 
hmatové, vzniklé protrženými otvory v papíře prsty 
namočenými v barvě bez zrakové kontroly – kont-
rola je pouze haptická a zvuková. U těchto kreseb 
je důležitý zároveň fyzický rozměr díla, a ještě více 
než u předchozích realizací reálný čas, ve kterém 
dílo vzniká.

Přestože Grygar obohacuje svou tvorbu o stále nové 
ideje, některé prostředky používá prakticky po celou 
svou tvůrčí dráhu. Patří mezi ně zejména, již zmíně-
né kresby dřívkem, které později obohatil i o použití 
podkladové barvy. – Stylově tyto malby navazují 
na kresby z 60. let, motiv černých koleček zde však 
většinou není vytvářen dřívkem namočeným v tuši, 
ale jedním otočením širokého štětce. Zatímco 
původní kresby či malby dřívkem většinou pracova-
ly jen s černou či červenou barvou na papíře nebo 
plátně, nové obrazy využívají vrstvení. Podklad tvoří 
kompozice barevných skvrn či kol, která je následně 
přemalovávána černou barvou.

Zde představená „Dřívková kresba “ je krásným pří-
kladem Grygarovy práce, ve zdánlivém chaosu vidí-
me pevnou strukturu, tvořenou pravidelnou stopou 
dřívka, vytvářející celý kruh nebo jeho výseč různé 
velikosti. 

„Výzkumník vztahů 
mezi akustickým 
a vizuálním světem.“ 
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80
MALICH KAREL (1924–2019)
BUBLINKY
1984
pastel, křídy, karton
75,5 × 55,5 cm
sign. na rubu K. Malich 1984

na rubu název díla autorem

250 000 Kč

Karel Malich – vizionář nového zobrazování, který se 
svou tvorbou zapsal jako jeden z nejoriginálnějších 
českých výtvarníků 20. století. Jeho široká, mno-
hovrstevnatá a vnitřně soustředěná práce se stala 
nosnou osou vývoje soudobého českého umění.
Vedle mnohého je na Malichově tvorbě fascinují-
cí rukopisný vývoj umělce – kdy ve velmi krátkém 
období prochází od ryze realistického zobrazení, 
fauvismu a analytického kubismu až k expresivnímu, 
lyrickému, naprosto mimořádnému záznamu forem.

Karel Malich je tvůrcem nejen obrazů ale i prosto-
rových instalací a mimořádných architektonických 
návrhů.

V období 80. let začal umělec používat pastely, 
médium, které se pro jeho tvorbu stalo naprosto 
ikonické. Malich maximálně využil jejich potenciál 
– pestrost, zářivost zároveň však nesmírnou něž-
nost. Sám autor pronesl: „Pastel mám rád. V pastelu 
je kresba i barva a hlavně světlo (...).“

O zhmotnění neviditelného, zachycení světla a prou-
dění energie, nalezení harmonie a rovnováhy usiloval 
Karel Malich celý život. 

„Pastel mám rád. V pastelu 
je kresba i barva a hlavně 
světlo, (…).“
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82
MALICH KAREL (1924–2019)
BEZ NÁZVU
1969
lept 2/30
49 × 63 cm
sign. PD K. Malich 1969

4 500 Kč

81
DEMARTINI HUGO (1931–2010)
MIMO VYMEZENÉ MÍSTO
kombinovaná technika, asambláž, dřevo, barva, 
karton, lepenka
22 × 21,5 cm
sign. nezjištěna

130 000 Kč

Vystaveno
Národní Galerie 2013
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84
MALICH KAREL (1924–2019)
PŘEDZVĚST JARA
2012
pastel, tempera, karton
70 × 50,5 cm
sign. na rubu K. Malich 2012. I.

na rubu název díla autorem

190 000 Kč

83
MALICH KAREL (1924–2019)
BEZ NÁZVU
1970
barevné fixy, karton
61,5 × 86,5 cm
sign. na rubu K. Malich 1970
 
160 000 Kč

85
MALICH KAREL (1924–2019)
BEZ NÁZVU
1970
barevné fixy, karton
61 × 86,5 cm
sign. na rubu K. Malich 1970

160 000 Kč



86
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
ZVĚSTOVÁNÍ – MARIE
1995–1996
bronzová plastika
v. 213 cm
sign. na plintě O Zoubek

650 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové

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 
povrch, 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 posmrt-
né masky Jana Palacha (1969). Komunistický režim 
proti této akci tvrdě zakročil. Zoubkovi bylo kromě 
restaurování zakázáno na dalších dvacet let tvo-
řit, 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 komuni-
smu se vrátil zpět do Prahy, aby znovu tvořil a vysta-
voval.

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.

„Skoro ve všech sochách 
se vracím k mýtům. 
Hledám v nich klíč 
i pochopení současnosti.“
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87
RERICH NIKOLAJ KONSTANTINOVIČ 
(1874–1947)
POHLED NA KREML
1903
olej, lepenka
29,5 × 51 cm
sign. PD Rerich 1903

na rubu štítek Národní Galerie s č. DO 
3271(3296); na zadní straně ruský text a jeho 
znění v češtině: „Tato skica jest registrována 
v seznamu prací v knize N. K. Rerich vydané 
v Petrohradě v roce 1918 a představuje pohled 
na Kreml, Moskva a jest malována v r. 1903.“

550 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Knihkupectví a nakladatelství Ferdinand Svoboda, 
Praha II (dopisem z 23. 11. 1936 doložena nabídka díla 
kuratoriu Moderní galerie v Praze)
Státní pojišťovna, Praha – deponováno v Národní 
galerii Praha (DO 3296), 15. 6. 1954 převzato z jejího 
depozitu

Popsáno
v monografii N. K. Rerich, Petrohrad, 1918

že se ve své vlasti podílel na archeologických výzku-
mech. Deník Zlatá Praha o Rerichovi, který v české 
metropoli měl roku 1906 výstavu zorganizovanou 
Spolkem výtvarných umělců Mánes (XIX. výstava 
S. V. U. Mánes, Nikolaj Konstantinovič Roerich, 
leden – únor 1906), velmi výstižně referoval slovy: 
„Starobylost ruskou studuje jako odborný a praktický 
archeolog, totiž výkopy a výzkumy, a vedle štětce 
vládne perem a přednáškovým slovem o otázkách 
uměleckých a věcech archeologických.“ (Nikolaj 
K. Roerich, Zlatá Praha, 16. 2. 1906, roč. 23, č. 19, 
s. 227–228)

Nikolaj Konstantinovič Rerich (Roerich) se narodil 
roku 1874 v Petrohradě jako prvorozený syn práv-
níka a notáře Konstantina Rericha. Již v raném 
věku projevoval čilý zájem a talent pro různorodé 
činnosti. Když mu bylo devět let, hluboce jej ovlivnil 
archeolog, který prováděl výzkumy v petrohradské 
oblasti – několikrát vzal s sebou mladíka na vykopáv-
ky v Tumuli. Chtěl studovat malířství, otec mu však 
doporučoval pokračovat v jeho dráze, a tak se roku 
1893 zapsal současně na Akademii výtvarných 
umění a na práva. Hudební teoretik a kritik Vladimir 
Vasiljevič Stasov v něm v té době probudil zájem 
o hudbu a seznámil ho s vynikajícími hudebníky 
Modestem Petrovičem Musorgským, Nikolajem 
Andrejevičem Rimským-Korsakovem, Alexandrem 
Konstantinovičem Glazunovem. Rerich se stal cti-
telem a znalcem vážné hudby, nejvíce miloval dílo 
Richarda Wagnera. Seznámil se i s mladým Sergejen 
Pavlovičem Ďagilevem, který také studoval práva. 
Později s Ďagiljevem, organizátorem slavného 
Ruského baletu, působícího v Paříži, spolupracoval. 
Vytvořil např. scénický návrh pro tehdy skandální 
premiéru Stravinského baletu Svěcení jara (Paříž, 
29. května 1913).

Posuzovaný obraz „Pohled na Kreml “ je sběratelsky 
vzácným, plně typickým dílem autora, který u nás 
v prvních letech nového století ztělesnil vzácný 
příklad vědce (archeologa) a umělce v jedné osobě, 
pomáhajícího svou mezinárodní činností přibližovat 
a otevírat Rusko Evropě. Nikolaj Konstantinovič 
Rerich tu byl viděn jako jeden z umělců spojujících 
poučení z evropské moderny s matečnou půdou 
národního a lidového původu. Jeho pražská výstava 
v SVU Mánes (1906) vyvolala četné reakce, z nichž 
nejrozsáhlejší text věnoval Rerichovi spisovatel 
a kritik Miloš Marten.

Zkoumané dílo „Pohled na Kreml “ je jedním z výsled-
ků putování po čtyřiceti ruských městech, jež 
Nikolaj Konstantinovič Rerich podnikl se svou rodi-
nou mezi lety 1903–1904. 

Posuzované dílo „Pohled na Kreml “ představuje 
autentickou, na českém trhu raritní, kunsthistoric-
ky pozoruhodnou práci Nikolaje Konstantinoviče 
Rericha (Roericha), ojedinělého umělce, velkého 
humanisty a mystika, filozofa, cestovatele a bada-
tele barvitého životního příběhu, autora, jehož vliv 
na české umění prvního desetiletí dvacátého století 
v rámci folkloristických a regionalistických proudů 
rozhodně nelze pominout. Rerich byl typickým rus-
kým intelektuálem. Mimo to, že vystudoval práva 
i malířství na Sankt Petěrburské Akademii, pocházel 
ze šlechtické rodiny, která byla nepochybně zasa-
žena vlnou liberalismu a nadšením pro lid. V jeho 
díle se odráží doslova vědecká fascinace lidovým 
uměním, zaujetí, jež se manifestovalo dokonce tak, 
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88
DERAIN ANDRÉ (1880–1954)
PORTRÉT DÍVKY S RUDÝMI VLASY
olej, plátno
46 × 37,8 cm
sign. PD Derain

1 100 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
umělcův galerista Paul Guillaume, Paříž
Pascal de Sarthe Fine Arts, San Francisco; Galerie 
de la Presidente, Paříž
Christie’s, New York, 12. 9. 2007, pol. 70

Vystaveno
André Derain, Japan travelling exhibition, 1995–1996, 
Osaka, Tokyo, Kyoto, reprodukováno pod č. 28

Reprodukováno�a uvedeno
Souborný katalog díla A. Deraina: M. Kellermann, 
André Derain, Catalogue raisonné de l ’oeuvre peint, 
Tome II 1915–1934
Éditions Galerie Schmit, Paris, 1996, č. 1309, s. 259 
(„Tête de femme“)

Posuzovaný obraz „Portrét dívky s rudými vlasy “ 
je autentickým, překrásným, maximálně odušev-
nělým dílem André Deraina, mimořádné osobnosti 
evropské malby dvacátého století, jednoho z autorů, 
kteří určovali vývoj moderního umění v prvním dese-
tiletí dvacátého století. „Ten chlapík Derain“, jak ho 
kvůli jeho urostlé postavě nazývali sousedé z rod-
ného Chatou, však dokázal po velkém fauvistickém 
a kubistickém „dobrodružství“ náhle změnit směr 
a navrátit se ke klasické tradici. Byla v tom neoby-
čejná odvaha a mimořádná velikost malíře, který 
ve svém díle nikdy neobětoval lidský obsah a lásku 
k životu.

České moderní umění se vždy obracelo k Francii, 
přičemž Derain měl – jako málokterý jiný jeho slavný 
současník – velmi intenzivní a bohaté vztahy s řadou 
českých osobností z kulturní oblasti. Díky zastoupe-
ní na výstavách, zejména SVU Mánes, a soukromým 
sběratelům (včetně historiků umění V. Kramáře 
a V. Nebeského), bylo jeho dílo u nás dobře známé. 
Vzpomeňme na ohlas Derainova monumentál-
ního obrazu „Koupání“ (1908, dnes ve sbírkách 
Národní galerie v Praze), který pro výstavu „Les 
Indépendants“ v SVU Mánes v Praze roku 1910 
pravděpodobně přímo v autorově ateliéru vybrali 
dr. Antonín Matějček a Bohumil Kubišta a na jehož 
zakoupení čeští umělci uspořádali finanční sbírku. 
V poválečné době souzněl Derainův primitivistický, 
archaizující klasicismus krátce s devětsilským pro-
gramem proletářského umění. Derainova potřeba 
věcnosti, schopnost uchovávat na plátně celistvost 
světa jevů a jeho výtvarný senzualismus byly důleži-
tým „odrazovým můstkem“ pro různé polohy moder-
ních realismů dvacátých a třicátých let.

André Derain se narodil roku 1880 v rodině cukráře 
v Chatou u Paříže. V letech 1898–1899 navštěvoval 
kurzy malby na Académie Camillo (Carrière), kde se 
spřátelil mimo jiné s Henri Matissem, jehož poz-
ději požádal o to, aby přemluvil jeho otce a ten mu 
dovolil věnovat se jen malířství. Roku 1900 poznává 
Maurice Vlamincka, s nímž si na Ile de Chatou zřídí 
ateliér. Léto roku 1905 stráví s Matissem v Collioure 
a z pobytu vytěží řadu obrazů, založených na mimo-
řádném účinu souzvuku zářivých barevných ploch, 
z nichž některé vystaví na Podzimním salonu v pro-
slulé „kleci šelem“ – „Cage des Fauves“. André Derain 
se v letech 1905–1906 stane jedním z hlavních před-
stavitelů francouzského fauvismu. Záhy však expe-
rimentaci s barvou opouští. Ocitá se ve společnosti 
nových přátel – navštěvuje ateliér Bateau Lavoir 
na Montmartru, kde se scházejí Pablo Picasso, 
Georges Braque, Juan Gris, Amedeo Modigliani, 
Guillaume Apollinaire, Max Jacob a další. Po boku 

Výtvarný klasicismus 
v touze nalézt „ztracená 
tajemství“ malby
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Pabla Picassa zahajuje výtvarnou cestu zaměřenou 
na novou konstrukci obrazu, ozařovanou příkladem 
tvorby Paula Cézanna. Guillaume Apollinaire dokon-
ce neváhal napsat, že Picassův kubismus vznikl 
ze směru André Deraina. Avšak díla namalovaná 
za společného pobytu v Cadaquès roku 1910 ukazují, 
že zatímco Picasso motiv „tříští“, rozkládá na množ-
ství fazet, Derain rozvíjí neobvyklou „archaizující 
geometrii“. Vytváří syntézu primitivismu s klasicis-
mem – toto období bývá označováno jako „gotické“ 
či „byzantské“ (1911–1914). Již během první světové 
války začala stoupat Derainova proslulost. Jeho 
výtvarný klasicismus, motivovaný touhou „nalézt 
ztracená tajemství malby“, znovu obhájit integritu 
závěsného obrazu, byl v rámci hnutí „návratu k řádu“ 
(„retour à l ’ordre“) ztotožněn s rehabilitací latin-
ských hodnot. Derain byl vnímán jako pokračovatel 
velké francouzské tradice, vedoucí od Le Nainů, 
Watteaua, přes Corota, Courbeta, Ingrese, 
až k Manetovi a Renoirovi. V průběhu dvacátých 
let se stal „osobností Montparnassu“. Obdivovanou 
nebo pomlouvanou. Respektovanou nebo zatracova-
nou. Osobností, vozící se v jednom ze svých Bugatti 
a provokativně prohlašující: „Není to hezčí než 
Gioconda (Mona Lisa)? “ Ve třicátých letech se Derain 
stáhl z veřejného života. V Chambourcy, kde si roku 
1935 koupil dům „La Roseraie“, přijímal pouze své 
nejbližší přátele (P. Reverdy, G. Braque, Balthus, 
A. Giacometti ad.). Jeho dílo se stalo zásadním vzo-
rem pro ty umělce, kteří usilovali o spojení moder-
nosti s klasičností.

Příkladem mimořádně zdařilé syntézy uvolněné 
moderní malby s přiznaným přihlášením se k tra-
dici velkých francouzských a italských mistrů 
je právě posuzovaný obraz „Portrét dívky s rudými 
vlasy “. Jedná se o krásnou ukázku Derainovy malby 
v oboru, který představoval důležitý aspekt jeho 
celoživotní tvorby. Malíř nejčastěji ztvárňoval svou 
ženu Alice a neteř Geneviève, jejíž podobu zachyco-
val již od nejranějšího věku. Kromě toho měl ve dva-
cátých a třicátých letech řadu dalších modelek, a to 
jak z vyšších společenských kruhů, tak i těch, jejichž 
jména nám dnes nejsou známa.

„Portrét dívky s rudými vlasy “ zachycuje bustu nezná-
mé modelky s mistrnou jemností. Je to zdánlivá 
jednoduchost, která dodává tomuto dílu mimořád-
nou působivost. Dívka na prahu dospělosti se svým 
zrakem divákovi vyhýbá – v jejím lehce ostýchavém 
pohledu se skrývá veškerá něžnost. Její inkarnát 
doslova září vitalitou v kontrastu se zemitými odstí-
ny delikátních hnědí a zelení.

André Derain rozvíjí v tomto plátně nesmírně barev-
ně a světelně kultivovanou formu senzualistického 
realismu. Jeho záměrně prostý styl, směřující k pro-
jekci záchvěvů malířovy duše na obrazovou plochu 
a objevování „ztracených tajemství malby“, našel 
v té době velké obdivovatele u umělců mladší gene-
race – za všechny zmiňme Alberta Giacommettiho 
a Balthuse.

Souborný katalog díla A. Deraina: M. Kellermann, 
André Derain, Catalogue raisonné de l ’oeuvre peint, 
Tome II 1915–1934
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DE LA SERNA ISMAEL (1898–1968)
ZÁTIŠÍ S FÍKY
1927
olej, lepenka
77 × 108 cm
sign. LN De La Serna – 6. 27.

280 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Zátiší s fíky “ je autentickým, 
velmi kvalitním, lyricky kubistickým dílem Ismaela 
Gonzálese de la Serny, španělského rodáka, před-
stavitele slavné Pařížské školy (École de Paris), jehož 
příspěvek k výtvarným avantgardám dvacátého sto-
letí je nezpochybnitelný. V Mekce moderního umění 
slavil největší úspěchy ve dvacátých a počátkem 
třicátých let. Mezi jeho nejbližší přátele patřili jeho 
krajané Juan Gris, Julio Gonzáles a zejména sám 
slovutný Pablo Picasso, který na jeho adresu pronesl 
pochvalná slova: „Konečně skutečný malíř. Je stejně 
skvělý jako Juan Gris…” Velký umělecký kritik a vyda-
vatel známý pod pseudonymem Tériade věnoval roku 
1927 De La Sernovi článek v „Cahiers d’art“, který při-
spěl k jeho celosvětovému úspěchu.

V českém kontextu je významná skutečnost, 
že Ismael Gonzáles de la Serna byl roku 1946 jedním 
z účastníků legendární výstavy „Umění republikán-
ského Španělska. Španělští umělci Pařížské školy “ 
v pražském Mánesu, která byla prvním zásadním 
setkáním české veřejnosti se zahraničním uměním 
po skončení druhé světové války. Stala se symbo-
lem zlomu v sedmileté umělecké izolaci a na mladší 
české umění zapůsobila „přímo osudově“. Z vysta-
vujících autorů (F. Bores, O. Domínguez, H. Clavé, 
H. Condoy, P. Flores, J. Gonzales, B. Lobo, G. Parra, 
J. Palmeiro, P. Picasso, I. G. de la Serna, H. Viňes ad.) 
zaujalo veřejnost nejvíce dílo Oscara Domíngueze; 
Ismaela Gonzálese de la Serny však hned v jeho 
„závěsu“: De La Serna měl příležitost vystavo-
vat spolu s Domínguezem v Čechách opakovaně. 
Po úspěchu v Mánesu následovala repríza téže výsta-
vy v Brně a ještě týž rok se v Alšově síni Umělecké 
besedy konala přehlídka „Tři Španělé“ (Domínguez – 
Gonzales – De la Serna). Roku 1948 zorganizoval další 
výstavu Hollar („Španělé Pařížské školy “).

Ismael Gonzáles de la Serna strávil dětství a dospí-
vání v Granadě. Jeho bratrancem byl spisovatel 
Ramón Gomez de la Serna (1888–1963). Ismael studo-

val na místní Škole výtvarných umění a později i na 
Akademii San Fernando v Madridu. Důležité pro něj 
bylo poučení uměním minulosti ze slavného Prada, 
ale zásadní zlom přinesl rok 1917, kdy se v Granadě 
konala výstava francouzských impresionistů. Jejich 
revoluční estetika udělala hluboký dojem na mladého 
autora, který citlivě vnímal místní umělecké prostře-
dí jako příliš tradiční, svazující a „dusné“. Navzdory 
tomu se na domácí scéně přičlenil k okruhu intelek-
tuálů, k němuž patřili Federico García Lorca, Manuel 
Ángeles Ortiz, Manuel de Falla či Hermenegildo Lanz. 
Byl to právě Ismael González de la Serna, kdo vytvořil 
obálku první Lorcovy knihy, „Imprese a krajiny“ z roku 
1918. Roku 1921 se malíř přestěhoval do Paříže, kde se 
zařadil k avantgardním kruhům tzv. Pařížské školy 
(tento termín použil roku 1925 poprvé kritik André 
Warnod, aby jím označil skupinu zahraničních uměl-
ců, kteří se podíleli na intelektuálním životě fran-
couzské metropole v prvních desetiletích dvacátého 
století).

Paříž se stala De La Sernovi odrazovým můstkem 
k mezinárodnímu úspěchu. Velký ohlas měla jeho 
tvorba v Německu, a to zejména díky obchodníkovi 
Albertu Flechtheimovi, ale například také v Belgii, 
kde spolupracoval s Galerie Le Centaure. Rodné 
Španělsko objevilo jeho výtvarné kvality až ve třicá-
tých letech.

Hodnotímeli dnes De La Sernovo malířské dílo jako 
celek, můžeme ho označit za protopostmoderní. 
Umělec se dokázal osobitě zapojit do mnoha dobo-
vých stylů, kubismu, expresionismu, surrealismu 
i abstrakce. Žádný však nepojímal rigidně; využíval 
s chutí podněty, které odpovídaly jeho „hledačské-
mu“ charakteru.

Zkoumaný obraz „Zátiší s fíky “ patří bezesporu k jed-
nomu z autorových tvůrčích vrcholů. Ze stylového 
hlediska se jedná o malířsky nesmírně čistou rea-
lizaci lyrického kubismu, v českém prostředí srov-
natelnou např. se souborem zátiší Františka Muziky 
ze stejné doby.

V „Zátiší s fíky “ hraje prim výtvarná transpozice sku-
tečnosti, jež má charakter básnivé malířské „medi-
tace“. Barevná plocha v živém koloritu a občasný 
akcent suverénního štětcového rukopisu se tu stá-
vají komplexními rytmizačními prostředky. Zdánlivě 
obyčejná miska s typickými mediteránními plody, 
fíky, je doslova vyzdvižena na „piedestal“ v subjek-
tivním přebásnění reality v jásavé férii barevných 
ploch. Ve jménu lyrického kubismu tu ožívá to nej-
lepší ze syntézy moderních francouzských a španěl-
ských tradic.
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FONTANA LUCIO (1899–1968)
CONCETTI SPAZIALI – STUDI PER TEATRINI
1958
kresba perem, inkoust, tužka
32 × 25,5 cm
sign. PD Lucio Fontana 58

160 000 Kč

Provenience
Galleria La Scaletta, S. Polo di Reggio Emilia
Gallerie Vismar, Německo

Lucio Fontana, syn italského sochaře a kameníka 
a argentinské herečky, se narodil v Argentině, ještě 
před první světovou válkou však již navštěvoval 
školu v otcově rodném Varese v Itálii. Dva roky 
navštěvoval technický institut a poté bojoval v první 
světové válce, kvůli zranění byl však brzy zproštěn 
služby. Studoval na slavné Accademia di Belle Arti 
di Brera v Miláně, poté znovu žil pět let v Argentině, 
kde začal pracovat v otcově sochařském ateliéru.

Roku 1934 založil Sdružení italských abstraktních 
umělců a rok nato vstoupil do sdružení Abstraction 
– Création (Abstrakce – tvorba), do níž mj. patřil 
i František Kupka.

Fontana se stal slavným až po druhé světové válce. 
Ve svém Bílém manifestu požadoval zrušení hrani-
ce mezi malbou a sochařstvím. V jím formulované 
prostorové koncepci (concetto spaziale) měly být 
sjednocené všechny fyzické prvky díla: tvar, barva, 
pohyb, zvuk a prostor, čímž mělo vzniknout totální 
umění. Tato kresba z konce 50. let let je krásnou 
ukázkou jeho radikálního přístupu k umění.

Tvar, barva, pohyb, zvuk 
a prostor – „Totální umění“
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AUBERTIN BERNARD (1934–2015)
TABLEAU CLOUS
1966
asambláž, hřebíky, barva, deska
50 × 50 cm
sign. na rubu Bernard Aubertin 1966

přiložen certifikát pravosti z archivu umělce, 
pod číslem: TCLR66 -1000325523

150 000 Kč

Pro tvorbu již zesnulého francouzského umělce 
Bernarda Aubertina, člena revoluční skupiny ZERO, 
jsou emblematické jeho: „Monochromatické obra-
zové struktury “ a „Interaktivní práce“, kdy Aubertin 
od 60. let zapojil do své tvorby oheň. Důležitým 
momentem v umělcově životě bylo setkání s vlivným 
a kontroverzním Y. Kleinem roku 1957. Klein coby 
zakladatel monochromatu Aubertina nadchl k tvorbě 
abstraktní. Tehdy se červená barva pro Aubertina, 
podobně jako modrá pro Kleina, stala jedním z hlav-
ních aspektů jeho tvorby. Později se do umělcova 
díla přidal další prvek: hřebíky, což může odkazo-
vat na vliv a vzájemnou inspiraci Aubertina a jeho 
staršího kolegy ze skupiny ZERO Günthera Ueckra. 
První Aubertinovi monochromy vznikly již roku 
1958, jejich prostřednictvím se autor snažil odhalit, 
jak sám říkal: „obrazovou esenci a psychickou hod-
notou obrazu “. V červené barvě existuje jistá dicho-
tomie. Na jedné straně vyvolává násilí a na straně 
druhé ztělesňuje nekonečnou čistotu.

Bernard Aubertin dnes patří mezi umělce světové-
ho věhlasu. Jeho práce je zařazena mimo jiné mezi 
stálé sbírky Musee de Graz; Museum Dusseldorf; 
Centre National de l ’Art Contemporain (Paříž); ad.

Vůdčí osobnost 
v oblasti evropské 
monochromní malby
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VASARELY VICTOR (1906–1997)
ZEBRA
opticko–kinetický objekt
50 × 39 × 6 cm
sign. PD Vasarely

22 000 Kč

Provenience
z pozůstalosti Rudolfa Fily

Victor Vasarely vlastním jménem Vásárhelyi Győző 
byl maďarsko-francouzský malíř, grafik a sochař, 
který je obecně považován za jednoho z předsta-
vitelů op-artu a kinetického umění. Svou tvorbou 
ovlivnil také reklamu, propagaci, dekorativní umění, 
módu a architekturu.

V roce 1930 se Vasarely usadil v Paříži, kde pracoval 
jako grafický umělec a jako kreativní konzultant 
v reklamní agentuře. Po roce 1945 se intenzivně 
zapojil do uměleckého života. Jeho výtvarný styl 
vyvrcholil v geometrickém abstraktním umění, 
zaměřenm zejména na využívání optického klamu. 
Pracoval s různými materiály, přičemž ale používal 
jen minimální počet forem a barev.

V roce 1955 vydal svůj „Žlutý manifest “, v němž defi-
noval myšlenku sériového rozmnožování a rozšiřo-
vání uměleckého díla, které se má stát přirozenou 
součástí moderního života. Vycházeje z myšle-
nek a prací pionýrů konstruktivismu a Bauhausu 
stanovil, že vizuální kinetika (plastique cinétique) 
se spoléhá na vnímání diváka, jenž je považován 
za výhradního tvůrce díla, který si hraje s optickými 
klamy. Mezi lety 1951–1955 pracoval na kinetických 
obrazech využívajících navrstvené tabulky akryláto-
vého skla, které vytvoří dynamické, pohyblivé dojmy 
(imprese), jež závisí na úhlu pohledu.

Zásadním motivem se pro op-art Vasarelyho stala 
zebra, jejíž křivočaré pruhy vytvářejí iluzi pohybu 
a hrají si s vědomím lidského oka. Jak autor sám 
uvedl: „ (…) Umění v žádném případě není přirozené, 
nýbrž umělé. Tvořit neznamená napodobovat přírodu, 
ale vyrovnat se jí a dokonce ji překonávat díky vynalé-
zavosti, jíž je mezi živými tvory nadán pouze člověk.“

Mistr optických tvarů 
geometrické abstrakce
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TORNQUIST JORRIT (1938)
OPUS 117
1969
olej, plátno
80 × 40 cm
sign. na rubu Jorrit Tornquist / 1969

na rubu popis díla autorem

140 000 Kč

Rakouský výtvarník Jorrit Tornquist, je jedním 
z předních, současných expertů v oblasti teorie 
barev a jejich dopadu na pozorovatele. Zde uvedené 
plátno s názvem „Opus 117 “ patří do umělcovy rané 
tvorby.

Tornquist původně studoval biologii a architekturu 
v rodném Štýrském Hradci. Od roku 1959 se pak 
zaměřil na studium barevných principů a jejich 
účinkům na lidské vnímání. Položil tím základ 
pro celou svou, více jak čtyřicetiletou uměleckou 
kariéru. Tornquistovo podrobné zkoumání struk-
tury a barvy, jako takové, se vepsalo nejen do jeho 
výtvarného, ale i teoretického díla. Autor pracuje 
s vědeckým faktem – nastoleným již v 18. století, 
skotským fyzikem Jamesem Clerkem Maxwellem 
– že barva je elektromagnetickou frekvencí. Tuto 
teorii Tornquist dále rozvíjí a aplikuje i v oblasti lid-
ské psychiky. Ve své práci, tak systematicky usiluje 
o propojení vědy a umění.

V roce 1964 se umělec usadil v Itálii. Roku 1967 
podepsal spolu s Richardem Kriesche a Helgou 
Philipp manifest „Gruppo Austria“, jehož cílem bylo 
směrovat rakouskou kulturu k novému umělecké-
mu jazyku a uvažování. Od roku 1995 se Tornquist 
podílel na zformování sdružení „Color & Surface: 
Barcelona-Milano-Wien“, které uplatňuje své chro-
matické intervence pro veřejné i soukromé projekty.

Barva je elektromagnetická 
frekvence
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94
CAMPESAN SARA (1924–2016)
IMAGINE CIRCOLARE
1968
opticko–kinetický objekt
60 × 81 cm
sign. na rubu Sara Campesan 1968

na rubu název díla autorkou a štítek Lattuada 
Studio s popisem díla

90 000 Kč

182 | 1. ART CONSULTING



MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SVĚTOVÉ MALÍŘSKÉ TVORBY | 183



184 | 1. ART CONSULTING

95
COSTALONGA FRANCO (1933–2019)
OGGETTO CROMOCINETICO
1970
opticko–kinetický objekt
70 × 70 cm
sign. na rubu Costalonga 1970

na rubu autorem přípis: OCLTMM

přiložený certifikát pravosti a fotografie díla 
s potvrzením autenticity

120 000 Kč

Reprodukováno�a uvedeno
Costalonga, Dynamic Art, pericolosi sul movimento, 
Michele Beraldo, 2006
Franco Costalonga. Riflettendo. Ediz. Multilingue, 
Alcionedizioni, 2010
Franco Costalonga - Antologica Dinamica, 
il Padiglione delle Arti di Marcon (VE), 2014

Italský umělec Franco Costalonga je řazen mezi stě-
žejní představitele světového opto-kinetismu.

Za svou tvůrčí dráhu obsáhl vícero výtvarných proje-
vů. Jednoznačně jej však pohltila hra světla, pohybu 
a odrazu. Největší boom Costalongovy umělecké 
kariéry je možné sledovat v 70. letech, kdy vytvořil 
svůj ikonický cyklus tzv: „Oggetti Cromocinetici “ 
(Chromaticko-kinetické objekty), kam náleží i zde uve-
dené, několikrát publikované dílo.

V Costalongových sférických zrcadlových pracích 
ze série „Oggetti Cromocinetici “ – je to právě pozoro-
vatel, který na základě interakcí s dílem vytváří jeho 
variace hloubky, barvy a tvaru v jednotlivých polo-
koulích. Dílo se tak nekonečně transformuje.

Tvorba Franca Costalongy se stala součástí důleži-
tých výstav, například: Quadrienale di Roma (1966), 
putovní výstavy The Arts Council ve Velké Británii 
a Biennale di Venezi – poprvé v roce 1970, a poté 
několikrát v 80. a 90. letech. Dnes je jeho dílo zastou-
peno v prestižních světových galeriích i soukromých 
sbírkách Peggy Guggenheim ad.

Stěžejní představitel 
světového opto-kinetismu



MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SVĚTOVÉ MALÍŘSKÉ TVORBY | 185



186 | 1. ART CONSULTING

96
FILA RUDOLF (1932–2015)
POCTA LEONARDOVI (KALNÉ MÉDIUM)
1985
olej, akryl, dřevěná deska
26,5 × 19 cm
sign. na rubu Rudolf Fila / 1985

na rubu popis díla autorem

70 000 Kč

„Tvorivosť predstavuje 
tú najhodnotnejšiu 
hru, pri ktorej sa nikdy 
neprehráva.“
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SZOBEL GÉZA (1905–1963)
BEZ NÁZVU
olej, překližka
100 × 81 cm
sign. LD Géza Szobel

50 000 Kč

Géza Szóbel byl francouzský (maďarský) malíř naro-
zený v roce 1905 v Komárom. Byl přijat na Akademii 
výtvarných umění v Praze a poté se přestěhoval 
do Paříže, kde se stal studentem Fernanda Légera. 
Jeho dílo významně ovlivnila moderní francouzská 
malířská hnutí.

Géza Szobel se stal významným představitelem 
moderní francouzské umělecké scény.
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98
NATIVI GUALTIERO (1921–1999)
PRIMO TEMPO
1965
akryl, plátno
80 × 60 cm
sign. na rubu G. Nativi / 1965

na rubu popis díla autorem a štítky výstav: 
Gallerie Rinaldo Rotty Genova s popisem díla, 
Galleria le Polena Genova s popisem díla

přiložený certifikát pravosti díla

140 000 Kč

Vystaveno
Gallerie Rinaldo Rotty, Genova
Galleria le Polena, Genova

Reprodukováno
soupis díla 3. díl, č, 6516

Gualtiero Nativi se narodil v roce 1921, tedy ve stej-
ném roce jako Vinicio Berti, který představoval 
hlavní proud tehdejší evropské klasické abstrakce 
a který své umění považoval za emocionální expanzi 
abstrakcionismu a současně jako virtuálního zna-
mení vedoucí až k poznání podstaty člověka a jeho 
vlivu na společnost. Gualtiero Nativi v tomto případě 
vytvářel se svým politickým, analytickým a filozo-
fickým přístupem naprosto opačný, ale doplňující 
protipól.
 
Stejné protipóly lze vnímat i na mezinárodní poli-
tické scéně 30. let, kterou charakterizoval konflikt 
mezi předními světovými politickými filozofiemi 
– marxistickým socialismem, kapitalistickou demo-
kracií a totalitarismem komunismu i fašismu. 
Gualtiero Nativi se bezprostředně po konci války stal 
zakladatelem několika angažovaných skupin ital-
ských umělců – byl součástí skupiny „Torrente“ (1945) 
a byl jedním ze zakladatelů skupiny „Arte d'Oggi“ 
(1947) a signatářem Manifestu klasického abstrakci-
onismu (1950).
 
Stál tak přímo v první vlně zrození italského abs-
traktního a konstruktivistického umění. Účastnil 
se tak nejvýznamnějších výstav současného umění 
v Itálii i v zahraničí: jako například přelomové výsta-
vy abstraktního umění v galerii moderního umění 
v Římě v letech ( 1951–53–55), na Quadriennale 
v Římě (1951), na bienále v Benátkách (1952).
 
Zde nabízené dílo patří k Nativiho vrcholným dílům 
z poloviny 60. let.

Emocionální expanze 
abstrakcionismu
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PIRRUCCIO VINCENT (1946–2014)
SEMISPHERE UNICO
1975
kovový objekt
30 × 30 × 10 cm
sign. na rubu Pirruccio 75

na rubu popis díla autorem

80 000 Kč

Práce s názvem „Semisphere unico“ je dílem ital-
ského umělce druhé poloviny 20. století Vincenta 
Pirruccia. Sochaře, který se od roku 1965 intenzivně 
zabýval tématem stability a lability. Jeho základ-
ním vyjadřovacím prostředkem se staly koule, kruh 
a krychle. V těchto formách se sám autor cítí bez-
pečně, v jistém slova smyslu se s těmito formami 
identifikoval.

Pirrucio vystavoval v prestižních uměleckých gale-
riích, zejména v Miláně, kde strávil i většinu svého 
života. Jeho díla jsou trvale vystavena na veřej-
ných kulturně významných lokalitách – například 
v Taormina, Siracusa, Noto, Palazzolo Acreide, 
Varese.
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ANGELI FRANCO (1935–1988)
BITVA
80. léta 20. stol. 
akryl, plátno
60 × 80 cm
sign. na rubu Angeli

45 000 Kč

Pro Angeliho je důležité, že všechny aspekty jeho 
raného života (jako např. práce: skladníka, autoopra-
váře, čalouníka, ad.) ovlivnily jeho uměleckou kariéru 
a styl práce.

Ačkoli nikdy neabsolvoval formální umělecké vzdělá-
ní, začal malovat v roce 1957 během vojenské služby 
v Orvietu.

Klíčovým aspektem jeho tvorby se mu (po vzoru 
Alberta Burriho) stala estetika rozbitých nebo zniče-
ných věcí.

Zde uvedené dílo s názvem „Bitva “ ukazuje Angeliho 
hluboký zájem o téma války, kdy v 80. letech vytvořil 
sérii exotických krajin se stylizovanými formami 
pyramid, obelisků a letadel, které spojil se svěží 
barevností – zelenou, modrou a červenou.
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ALVIANI GETULIO (1939–2018) 
„1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 LATI PROGRESSIVI 
INSCRITTI NEL CERCHIO“
1978/1998 
akryl, plátno 
100 × 100 cm 
sign. na rubu Getulio Alviani / (1978/98)

na rubu název díla autorem 

350 000 Kč

Getulio Alviani byl jedním z nejvýznamnějších 
umělců konstruktivismu v 60. a na počátku 
70. let. Patřil rovněž mezi velké průkopníky 
optického umění, kinetického umění 
a Computer Artu ve světě. Getulio Alviani 
byl blízkým přítelem Josefa Alberse, Konrada 
Wachsmanna, Maxe Billa nebo Milana Dobeše, 
kteří spolu s ním při vývoji teoretických 
a praktických prostorů Bauhausu podněcovali 
uměleckou inovaci a tvůrčí práci vědeckým 
směrem.
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102
ROSSI HORACIO GARCIA (1929–2012)
COULEUR LUMIÉRE 102
1989
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Garsia Roossi Paris 1989

na rubu popis díla autorem

190 000 Kč
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MORELLET FRANCOIS (1926–2016)
GRATTARE NO. 18 A
1986
akryl, vrypy, dřevěná deska
25 × 25 cm
sign. na rubu Morellet 1986

na rubu popis díla autorem

150 000 Kč

„Má tvorba by měla 
pozorovateli umožnit 
najít to, co chce najít.“
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104
AUBERTIN BERNARD (1934–2015)
DESSIN DE FEU (KRESBA OHNĚM)
2010
asambláž, zápalky, kovová deska
50 × 50 cm
sign. PD Bernard Aubertin

přiložena fotografie díla signovaná autorem 
a dva certifikáty pravosti: Orler gallerie d'arte 
a Savioli Arte

50 000 Kč

Klíčová a vůdčí osobnost evropské monochromní 
malby, konceptuálního umění a happeningu 20. sto-
letí – Bernard Aubertin, se svou tvorbou zařadil mezi 
nejradikálněji umělce počátku 60. let.

Aubertinova tvorba byla od samého počátku zako-
řeněna v akci. Akt zatloukání hřebíku byl zásadní 
pro jeho ranou práci a vedl k dalším a dramatičtějším 
akcím v jeho budoucím vrcholném díle.

Osudovým momentem v Aubertinově životě a umě-
lecké dráze bylo setkání s vlivným a kontroverzním 
Yvesem Kleinem v roce 1957. Klein coby zakla-
datel monochromatu Aubertina nadchl k tvorbě 
abstraktní. Červená barva se po Aubertina, stejně 
jako modrá pro Kleina, stala ikonická. Později se do 
umělcova díla přidal další emblematický prvek: 
hřebíky, což může odkazovat na vliv a vzájemnou 
inspiraci Aubertina a jeho staršího kolegy ze skupiny 
ZERO Günthera Ueckra.

Od 60. let 20. století Aubertin zavádí do svého reper-
toáru tvorby oheň – médium, které se účinně stane 
fyzickým projevem červené barvy. Vznikla tak díla 
abstraktních kompozic ze seskládaných sirek 
na kovových plátech či deskách. Tyto práce byly 
v konečné fázi procesu vzniku díla zapáleny. Ohořelé 
zbytky zápalek a stopy kouře nabývají metafyzický 
charakter, odkazují k prvotním pevným obrysům 
obrazců, dokumentují jejich destrukci v časové ose. 
Předměty, které byly vystaveny plamenům, ztrácí 
svůj původní tvar a estetiku. Jejich nová identita 
ovšem netratí na působivosti a výtvarné kvalitě, 
bonusem je paměť věcí, které prošly přerodem.

Červená barva i oheň představovaly Aubertinovu 
vlastní interpretaci „tabula rasa“, více než estetic-
ký zážitek. Performance zapalování díla byla pro 
Aubertina prostředkem k osvobození těla i mysli, 
čehož nebylo možné dosáhnout tradiční malbou.

Ve skutečnosti se destruktivní povaha ohně stává 
způsobem stvoření a znovuzrození. Spálením před-
mětů, nezamýšlel umělec materiál zničit, ale dát mu 
nový život a nový smysl. S ohněm pracoval také další 
člen skupiny ZERO Otto Piene.

Svými představeními hořících obrazů a předmětů 
se Aubertin stal jedním ze stěžejních konceptuálních 
umělců vůbec.

Od 60. let bylo dílo Bernarda Aubertina předsta-
veno na mnoha významných výstavách napříč 
Evropou i Spojenými státy americkými. Již v roce 
1962 vystavoval v Amsterdamu společně s Lucio 
Fontanou, Heinzem Mackem, Güntherem Ueckerem, 
Armanem, Enrico Castellanim, Pierem Manzonim, 
Dadamaino, Pierem Doraziem, ad. Jeho práce dnes 
můžete nalézt v renomovaných kolekcích a státních 
institucích včetně Solomon R. Guggenheim Museum 
(New York), Stedelijk Museum (Amsterdam) a Palais 
de Tokyo (Paříž), ad.
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STEIN JOËL (1926–2012)
LABYRINTHE 2
1959/2005
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu 2× JStein, na blindrámu J Stein 
1959/2005

na rubu štítky výstav

350 000 Kč

Vystaveno
Joël Stein – retrospektiva 1964–2010, LAMeC – 
Basilica Palladiana, Vicenza, 2010–2011, Abbaye aux 
Dames, CAEN, 2010
Joel Stein e l'Arte Cinetica, 2010, MACA, atd.

Reprodukováno
Jo'el Stein, Retrospektiva 1946–2010, Valmore 
studio d'arte, str. 158

Zásadní osobnost výtvarného světa 20. století – 
francouzský umělec Joël Stein.

Po absolvování na École de Beaux-Arts v Paříží, 
studoval v ateliéru umělce Fernanda Légera a vstře-
bával jeho kubistický sociální humanismu. Již v roce 
1956 začal vytvářet své první geometrické abstrakt-
ní obrazy a tisky, kde formy odpovídaly přesné mate-
matické struktuře, což byl jasný zlom, který odstar-
toval jeho následující kariéru.

V roce 1960 byl Stein jedním ze spoluzakladatelů 
kolektivu Centre de Recherche d’Art Visuel známého 
jako GRAV. Kolektiv se skládal z 11 opticko-kine-
tických umělců, kteří navazovali na ideu Victora 
Vasarelyho, že myšlenka individuální umělecké 
tvorby je již zastaralá a je zapotřebí ji překonat. 
Mezi umělci v GRAV byla dnes již dnes světově 
uznávaná jména jako Hugo Demarco, Héctor García 
Miranda, Julio Le Parc, Vera Molnár, Horacio Garcia 
Rossi, François Morellet, 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.

Mottem manifestu GRAV z roku 1961 bylo, aby se 
veřejnost přímo podílela na umění, což mělo být 
podpořeno prezentací interaktivních děl. Přímými 
následovníky tohoto směru v Čechách byli napří-
klad Radoslav Kratina a Hugo Demartini, jejichž 
díla přímo navazovala na tuto myšlenku. Světového 
ohlasu se skupině GRAV dostalo po revoluční výsta-
vě Neuvelles Tendance (Paříž, 1964) a Maze III (New 
York, 1965).
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PERILLI ACHILLE (1927)
LA LARGHEZZA D'ANIMO
2008
kombinovaná technika, plátno
81 × 65 cm
sign. na rubu 2008 Achille Perilli

na rubu popis díla autorem, přiložený certifikát 
pravosti díla

60 000 Kč

Spoluzakladatel důležitých uměleckých hutí: 
GAS (Gruppo Arte Sociale); MAC ( Movimento Arte 
Concreta) a především avantgardní skupiny: Forma1 
(1947), jejímž stěžejním heslem bylo „umění čisté 
formy“. S uměleckým hnutím Forma1 byl tak defi-
nován směr abstraktního formalismu, který se stal 
základem výzkumu geometrických tvarů a jejich 
výsadou utvářet v sobě protichůdné síly: dynamiku 
a statiku, racionální řád i chaos. Perilliho tvorba 
de facto pomocí geometrických znaků znovu obje-
vuje prostor. Jeho geometrické obrazce jasných 
barev jsou založeny na protikladných silách dyna-
miky a statiky; na nejednoznačnosti – otevřenosti 
vs. uzavřenosti. Jeho konstrukce rostou a záhy 
se nečekaně uzavírají.

Perilliho stylistickým kódem bylo neustálé hledání 
kombinace geometrických tvarů spolu s jasnými 
barvami. Svým dílem, ať výtvarným nebo teoretic-
kým, Perilli stále ovlivňuje analýzy a současný umě-
lecký výzkum abstrakcionismu.

Umění čisté formy 
abstraktního formalismu
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HULÍK VIKTOR (1949)
BLACK AND WHITE – MALÝ GEOPOSÚVAČ 
40 B
2014
barevný variabil, akryl
40 × 40 cm
sign. na rubu V. Hulík 2014

na rubu autorský štítek s popisem díla

58 000 Kč

Dílem Viktora Hulíka se prolíná více uměleckých dis-
ciplín. Jeho asambláže, koláže, prostorové kresby 
a různé objekty obsahují většinou základní geome-
trické prvky, umožňující mu v kontrastu se zobra-
zením krajiny dosáhnout napětí a monumentality 
i u rozměrově malých formátů.

Jako jediný Slovák se zúčastnil uměleckého veletr-
hu Art Paris Art Fair 2018, konaném v Grand Palais 
v Paříži. Kde se sešlo více než 2 200 umělců z celého 
světa.

Hulíka zajímá téma proměny zkoumané s vědomím, 
že jakákoli změna funguje jako spouštěč celého 
systému vzájemně provázaných dějů. Jeho variabily 
založené na systému výklopných a posuvných pásů 
vyúsťují nakonec v lapidární „konstrukce“ označo-
vané jako „geo-posouvače“. Výchozí poloha těchto 
variabilů má většinou naprosto minimalistickou 
kompozici. Budovány jsou jasným geometrickým 
tvaroslovím a vzájemnými vztahy jednotlivých barev.

Pohyb a proměna patří 
k základním vlastnostem 
reliéfních variabilních 
objektů
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KOONS JEFF (1955)
BALLON DOG – GOLD
za studena litá pryskyřice 112/999
30 × 30 × 12 cm
neznačeno

dílo je opatřeno certifikátem pravosti

30 000 Kč

Jeff Koons – umělec, jenž se svým dílem zařadil mezi 
nejdražší žijící autory současnosti.

Narozen v roce 1955 v Pensylvanii. V letech 1972–1976 
studoval umění a design na Maryland Institute 
College of Art (MICA) v Baltimoru a Art Institute 
of Chicago. Na konci sedmdesátých let se odstěho-
val do New Yorku, kde žije dodnes. Právě v období 
konce sedmdesátých let se začaly projevovat jeho 
výjimečné koncepční schopnosti. Nicméně masivní 
pozornost a raketový zájem mu byl věnován 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 uměleckou 
kritiku na dva póly. Někteří ho odepisovali jako bez-
břehého sebe-propagátora, jiní jej naopak oslavovali 
jako zásadního umělce, který zahajuje novou vlnu 
dějin umění. Ať však kritika stojí na jakékoliv straně, 
Jeff Koons nepopiratelně rozvinul k dokonalosti war-
holovský obchodně-umělecký potenciál. Jeho dílo 
se stalo módní značkou samo o sobě stírající rozdíl 
mezi umění m, 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. 

Zde představené dílo „Balloon Dog “ je sběratelsky 
a investičně atraktivním kusem 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 současného umění 
v Tokiu. Práce je opatřena certifikátem pravosti.
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109
TATRA - ZÁVODY
TATRA 57 HADIMRŠKA
1932
vzduchem chlazený čtyřválec boxer
automobil kopřivnické firmy Tatra

provedení kabriolet – hnědá sklápěcí střecha

750 000 Kč

Technické�údaje
pohonná látka: benzín
počet míst k sezení: 4
obsah válců a počet: 1 155 ccm, 4
počet náprav: 2
celková váha: 1 260 kg (pohotovostní 885kg, 
dovolené zatížení 375kg)

Ostatní
pojízdná
garážovaná
s platným sjednaným pojištěním
s platnou technickou kontrolou (září 2021)
náhradní pneu
motoristické brýle a kukla



210 | 1. ART CONSULTING



MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA VETERÁNU | 211

Automobilku Tatra není potřeba dlouze představo-
vat. Základ jí položil výrobce kočárů, který vznikl 
v roce 1850 v Kopřivnici (tehdy Nesseldorf). Firma 
se ovšem až do roku 1919 jmenovala Nesselsdorfer 
Wagenbau Fabrik (NWF) a podařilo se jí připsat 
si několik zajímavých počinů. Po Mercedesu 
a Peugeotu jde o třetího nejstaršího výrobce séri-
ových automobilů na světě a vůbec první automobil-
ku v tehdejším Rakousku-Uhersku. 

Název TATRA vznikl v jedné z tatranských krčem 
na počátku roku 1919, když zde v horách konstruk-
téři testovali brzdy nového vozu. Již v březnu mělo 
10 automobilů dodaných armádě na dveřích nápis 
Tatra. Prvním modelem, který dostal oficiální pojme-
nování Tatra, byla Tatra 10, nešlo ale o nový model, 
jen o trochu vylepšené NWF U. Věhlas továrně při-
nesly až pozdější modely nerozlučně spjaté s velkou 
postavou značky Tatra, Hansem Ledwinkou. 

V Rakousku narozený konstruktér Hans Ledwinka, 
který se narodil 14. února 1878, tedy ve stejný měsíc 
jako André Citroen (5. února 1878). Přestože továrnu 
Tatra dvakrát opustil, dvakrát se do ní opět vrátil 
a přinesl s sebou revoluční prvky, které se používají 
dodnes. Mimo jiné aerodynamický tvar karoserie 
a páteřový rám s nezávisle výkyvnými polonápra-
vami (ten se ale využívá už jen pro nákladní vozidla) 
nebo masově používaný vzduchem chlazený motor. 
Stál také za vznikem legendárního automobilu 
Hadimrška. 

Jedním z nejrozšířenějších typů automobilu se stala 
po první světové válce Tatra 57. Lidově se jí říkalo 
Hadimrška. „Tato hbitá autíčka byla velmi hezká, 
vyráběla se v mnoha typech. Můžete si představit 
takového elegantně oblečeného pána s bílou šálou, 
v klobouku, a nebo ve sportovním oděvu, jak si to 
uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. Samozřejmě 
se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do 
druhé světové války.“ 

V Tatře jezdili prezidenti Masaryk, Beneš, nebo ame-
rický spisovatel John Steinbeck. Jedno auto získal 
i Stalin. Jednalo se o tatraplán, který se nesměl 
právě kvůli Stalinovi vyrábět sériově a zůstal v jedi-
ném modelu.

TATRA - Třetí nejstarší 
existující automobilka 
světa 
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110
LIEBSCHER ADOLF (1857–1919)
VALAŠSKÁ SVATBA
1884
olej, karton na lepence
20,5 × 36 cm
sign. PD monogram AL 1884
na rubu štítek pozůstalosti autora s popisem 
díla
35 000 Kč

111
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)
ZÁTIŠÍ S KARAFIÁTY A BONBONIÉROU
kolem r. 1900
barevná akvatinta
39 × 24 cm
sign. PD Vojt Preisssig
28 000 Kč
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112
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)
ZIMNÍ ZÁTIŠÍ
barevná akvatinta
34,5 × 28,5 cm
sign. PD Vojt Preissig

25 000 Kč

Provenience
z pozůstalosti Rudolfa Fily

113
KUPKA FRANTIŠEK (1871–1957)
LA GUIRLANDE D´APHRODITE
akvarel, tuš, karton
13 × 10 cm
sign. DU Kupka
na rubu razítko z výstavy – Galerie 
Moderna 2015, Praha
180 000 Kč

František Kupka – jeden z nejvýznamnějších 
představitelů výtvarného umění 20. století, 
klasika mezinárodní avantgardy a průkopník 
nepředmětné malby.

Kupkova výtvarná tvorba prošla poměrně 
složitým vývojem. Akademické školení 
dovedlo jeho talent až k veristicky přesnému 
způsobu zobrazování skutečnosti, doplně-
ného pozdně impresionistickým koloritem. 

Rozhodující pro celé Kupkovo dílo, ať již 
figurativní či nefigurativní, byl secesní sym-
bolismus – pro svou duchovní atmosféru 
byl umělci velmi blízky. Jak uvedl Miroslav 
Lamač, autor Kupkovy monografie z roku 
(1984): „ (…) Souvislost, ať již přímá, podvě-
domá nebo dokonce náhodná, upozorňuje 
na to jak v Kupkovi tkvělo stále cosi z formální 
struktury secese, Jugendstilu i Art Nouveau. 
Snad proti své vůli, ale z neodolatelné vnitř-
ní nutnosti Kupka ve svém díle umocňoval 
prvky, které ze soudobé francouzské avant-
gardy byly zcela vymýceny.“

Kupka vždy zůstal typem filozofujícího 
umělce, zahloubaného jak do Platóna, 
Schopenhauera ad.
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114
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)
VESNICE
barevný lept s akvatintou
42 × 64 cm
sign. PD Vojt Preissig
70 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
významná sbírka českého moderního umění
sbírka spisovatelky Marty Davouze, Langourian, 
Francie

Reprodukováno
Pavelka 1946, s. 2; Rakušanová 2004, s. 320, 
repro 578

Předložené dílo „Vesnice“ je původním, skvostně 
secesním, na trhu jen zcela raritně se vyskytujícím 
grafickým dílem Vojtěcha Preissiga, malíře a grafi-
ka, jehož tvorba se v osobitém vývoji od secesně-
-symbolistních tendencí k abstrakci stala jedním 
z nejvýznačnějších projevů českého umění dvacáté-
ho století. Ústřední problematikou jeho uměleckého 
vyjádření zůstal ornament, utvářený mezi užitou 
a volnou tvorbou, zákonitostmi přírody a individuál-
ním myšlením, mezi konkrétní a nepředmětnou for-
mou. Již na přelomu století dospěl k syntetickému 
výrazu, který svou jasně vyjádřenou strukturností 
patřil k utvářejícímu se modernímu umění.

Vojtěch Preissig se narodil roku 1873 ve Světci 
u Teplic. V mládí uposlechl cenného doporučení 
svého kamaráda Luďka Marolda, aby se za studi-
em a zkušenostmi vydal do ohniska soudobého 
evropského umění. Léta 1898–1903 tak strávil 
v Paříži, kde působil mimo jiné v ateliéru Alfonse 
Muchy, který tehdy zažíval své nejúspěšnější 
období, a začal se věnovat grafickým technikám. 
Svůj výtvarný názor formuje nejen z poznání „Art 
Nouveau“, ale i z inspirací japonskými dřevoryty 
nebo dílem J. A. M. Whistlera. Přestože po návratu 
do Prahy zjišťuje, že pro české publikum je přijatel-
nější realistický projev Maxe Švabinského, zakládá 
svůj vlastní grafický ateliér a usiluje o propagaci 
a rozvoj volné i užité grafiky. Z důvodu přetrvá-
vajících finančních obtíží se roku 1910 rozhodne 
k odchodu do Spojených států amerických. Tam 

postupně většinu času věnuje knižní grafice a typo-
grafii; působí také jako učitel grafických technik 
na výtvarných školách v Bostonu a New Yorku. 
Ve dvacátých letech začíná vytvářet cykly geome-
trických a optických kreseb. V abstraktní linii své 
tvorby pokračoval i po návratu do Československa 
roku 1931.

Vojtěch Preissig je zajímavou postavou i jako aktivní 
účastník prvního i druhého odboje, kdy službu vlasti 
jednoznačně upřednostnil před vlastními umělecký-
mi ambicemi. Během první světové války se v USA 
účastnil organizace hnutí na podporu legií a ve pro-
spěch vzniku našeho samostatného státu. Za druhé 
světové války se zapojil do vydávání ilegálního časo-
pisu „V boj “. To se mu stalo osudným. V září 1940 byl 
zatčen, dva a půl roku byl vězněn a následně inter-
nován v koncentračním táboře Dachau, kde v červnu 
1944 zemřel.

Předložené dílo Vojtěcha Preissiga „Vesnice“ před-
stavuje sběratelsky velice zajímavou položku, a to 
především pro nízký počet exemplářů, v nichž tato 
grafika vznikla, ale nesporně i pro její poměrně velký 
formát (rozměrnější jsou snad jen „Stromy “, kolem 
roku 1900, 78 × 53 cm), jež z ní činí práci reprezenta-
tivních kvalit.

„Vesnice“ prezentuje Vojtěcha Preissiga nejen jako 
dokonalého technika, který se roku 1903 vrátil 
do Prahy po mnohaleté zkušenosti v pařížských 
grafických dílnách, ale i jako umělce, který grafický 
projev využíval k novým uměleckým koncepcím. 
Organické přírodní struktury, zkoumané často 
až s přírodovědeckou důsledností, se mu staly 
základním zdrojem nové krásy, shrnující vztahy 
člověka a přírody na úsvitu nového století.

„Vesnice“ jednoznačně potvrzuje autorovo výjimečné 
grafické nadání. Dalo by se říci, že Vojtěch Preissig 
tu v kombinaci čárového leptu a barevné akvatin-
ty dovedl k dokonalosti výrazové možnosti tisku 
z hloubky. Poměrně jednoduchý námět skrumáže 
vesnických chalup vsazené do shodně nehledaného 
přírodního rámce (tuto Preissigovu tematickou pro-
stotu mimochodem velmi oceňoval Miloš Jiránek) 
bohatě vyvažuje rafinovanost grafického provedení, 
ojedinělé barevné záření, vystupující z celé obra-
zové plochy a v neposlední řadě neobyčejně jímavé 
zachycení atmosféry sklonku dne.

Posuzované dílo Vojtěcha Preissiga „Vesnice“ je neo-
byčejně sugestivním, náročně dekorativně rytmi-
zovaným obrazem, barevně sladěným do souzvuku 
téměř hudebního.
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115
MERVART AUGUSTIN (1889–1968)
VÝHLED Z MÝTINY
1931
olej, lepenka
32 × 50,5 cm
sign. PD Aug. Mervart 31
14 000 Kč

116
JAMBOR JOSEF (1887–1964)
ŠVARCAVA U TIŠNOVA
1933
olej, plátno
34,5 × 40,5 cm
sing. LD Jambor 1933
na rubu na blindrámu název díla 
autorem
20 000 Kč

117
BUBENÍČEK OTA (1871–1962)
LÉTO NA VYSOČINĚ
olej, lepenka
35 × 49,5 cm
sign. LD O Bubeníček
16 000 Kč
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118
MERVART AUGUSTIN (1889–1968)
KVĚTNOVÉ DOPOLEDNE (SOLÁNEC)
1930
olej, lepenka
50,5 × 69,5 cm
sign. PD Aug. Mervart 30
na rubu název díla autorem
40 000 Kč

119
MERVART AUGUSTIN (1889–1968)
PODZIMNÍ RÁNO (NA KAMENNÉM V HORNÍM 
ROZPITÉM NA DOLNÍ BEČVĚ)
1948
olej, lepenka
49,5 × 69,5 cm
sign. PD Aug. Mervart 48.
na rubu autorský štítek s popisem díla
55 000 Kč
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120
MALÝ FRANTIŠEK 
(1900–1980)
ZÁTIŠÍ S BRAMBORAMI
2. pol. 40. let 20. stol.
olej, sololit
28 × 52 cm
sign. UD F. Malý 
18 000 Kč

121
JIROUDEK FRANTIŠEK 
(1914–1991)
POTULNÍ MUZIKANTI
1938
olej, plátno
60 × 97 cm
sign. PD Jiroudek na rubu 
F. Jiroudek 1938
na rubu název díla autorem
45 000 Kč

Provenience
získáno z majetku rodiny autora

Reprodukováno
monografie František Jiroudek, 
Čestmír Berka, č. 17

122
SOUČEK KAREL (1915–1982)
AKT
1945
olej, tempera, plátno
58,5 × 94,5 cm
sign. PD K. Souček 45, 
na rubu K. Souček / 45
na rubu popis díla autorem
33 000 Kč
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Zkoumaný obraz „Po představení “ je originálním, 
motivicky půvabným a výtvarně noblesním dílem 
Františka Václava Süssera, vynikajícího moravského 
malíře a pedagoga, jehož neoklasicistní i pozdně 
kubistické figurální kompozice se vyznačují téměř 
francouzskou malířskou kulturou a květinová zátiší 
vynikají smyslově hýřivou barevností. Plátna tohoto 
autora, který spoluutvářel profil brněnského výtvar-
ného života v první polovině dvacátého století, jsou 
na trhu poměrně vzácná.

Autor těžil ve dvacátých letech zejména z neoklasi-
cistních inspirací (dílo P. Picassa, A. Deraina), v prů-
běhu třicátých let oživil zklidněné kompozice vlivy 
pozdního kubismu. Kromě volné malířské tvorby pra-
coval i jako kreslíř a grafik. V letech 1920–1922 vznikl 
soubor asi tří set kreseb pro Lidové noviny. Věnoval 
se i plakátové tvorbě, např. v roce 1928 navrhl plakát 
pro Výstavu soudobé kultury v Brně. 

Jedním z hlavních předmětů Süsserova malířského 
zájmu se stala lidská postava jako výraz jeho hlu-
boce humanistického postoje. S oblibou zastihoval 
lidskou bytost v okamžicích pohody a odpočinku. 
Jednou z oblastí, jež ho znovu a znovu inspirova-
la k novým námětům, bylo divadlo. Tak je tomu 
i v posuzovaném díle, kde zachytil intimní rozhovor 
dvou mladých hereček či tanečnic. S velkou malíř-
skou kultivovaností fixoval na plátně chvíli, kdy svět-
la reflektorů zhasnou a aktérky představení se vrací 
do svých rolí, jež píše sám život.

Obraz „Po představení “ dokládá, že mistrovství neo-
klasicistního výrazu, k němuž Süsser dospěl ve figu-
rální kresbě, nadmíru zdařile uplatňoval i v malbě. 
Barevná paleta je zde držena ve velmi noblesních 
odstínech. Zejména šedé a zelenavé tóny se delikát-
ně snoubí s odstínem pleti ztvárněných krasavic.
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123
SÜSSER FRANTIŠEK (1890–1956)
PO PŘEDSTAVENÍ
olej, plátno
64,5 × 82,5 cm
sign. LD Süsser
45 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea 
Michalová, Ph.D.

124
SYCHRA VLADIMÍR (1903–1963)
PORTRÉT DÍVKY
1944
olej, plátno
60 × 51 cm
sign. PN V. Sychra 44
na rubu autorem: č. 307
29 000 Kč

125
HOLAN KAREL (1893–1953)
AKT S MODRÝM POZADÍM 
(DÍVKA Z PROVENCE)
olej, plátno
145,5 × 97 cm
sign. LD K. Holan
55 000 Kč

Provenience
z majetku rodiny autora

Reprodukováno
katalog výstavy Karel Holan, Galerie 
Pictura, 2015, str. 16, obr. 11
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126
ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
STUDNA V KARLACHOVÝCH 
SADECH NA VYŠEHRADĚ
litografie 204/300
39 × 46,5 cm
sign. PD Jan Zrzavý
30 000 Kč

127
HEJNA VÁCLAV (1914–1985)
ČTENÁŘ
1938
olej, dřevěná deska
50,5 × 30,5 cm
sign. LN V Hejna, na rubu  
V Hejna 38
22 000 Kč
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128
KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)
DVOJICE
30. léta 20. stol.
tempera, kvaš, karton
38 × 28 cm
sign. PD monogram P. K.
28 000 Kč

129
KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)
DÍVČÍ TANEC
1941
kvaš, papír
17 × 24,5 cm
sign. PD monogram P. K. 41
18 000 Kč
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130
SKLENÁŘ ZDENĚK (1910–1986)
NOČNÍ ZAHRADA
1945
litografie
23,5 × 30 cm
sign. PD Zd. Sklenář 45
PD dedikace autorem
6 500 Kč

131
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
BEZ NÁZVU
1932
kresba tužkou
19 × 20 cm
sign. LD Fr. Hudeček 32
8 000 Kč

132
KUPKA FRANTIŠEK (1871–1957)
LE DISQUE BLANC
barevná litografie 23/50
41 × 40,5 cm
sign. PD Kupka v tisku
70 000 Kč

133
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
VĚTRNÝ MLÝN DONA QUIJOTA
1938–9 
olej, karton
22 × 30 cm
neznačeno
65 000 Kč

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



KLASICKÉ & MODERNÍ UMĚNÍ | 227

Posuzovaný obraz „Větrný mlýn Dona Quijota “ 
je původním, surrealistickým, dobově velmi 
výmluvným dílem Františka Hudečka, autora, jehož 
malířské, kreslířské a grafické dílo patří ke klasic-
kým hodnotám českého moderního umění. Spolu 
s tvorbou jeho generačních vrstevníků a přátel, 
jako František Gross, Ladislav Zívr či Zdeněk Sklenář 
tvoří jeho vysoce svébytná tvorba, pohybující se od 
počátku až do konce ve vyhraněných polaritách 
fantazie a matematického řádu, ke spojnici tradice 
české meziválečné avantgardy s aktuálními proudy 
umění šedesátých a sedmdesátých let. František 
Hudeček je mimo jiné pozoruhodný tím, že dokázal 
citlivě reagovat na způsob myšlení určující charak-
ter doby a kreativní formou ho rozvíjet. Byl schopný 
předjímat různé směry v českém i evropském umění. 
Měl odvahu vybočit z převládajících proudů, i když 
většina jeho kolegů se s nimi bezvýhradně ztotožňo-
vala. To se týká i slavného období Skupiny 42, v jehož 
závěru se na krátký čas dokonce vzdal poetiky 
vyznávající život velkoměsta a vrátil se k venkov-
ským motivům z rodné Moravy. V padesátých letech 
se odmítl kompromitovat, raději se odmlčel a věno-
val se užité tvorbě.

„Větrný mlýn Dona Quijota “ je kvalitní ukázkou 
Hudečkovy fantazijní malby, která se ke konci tři-
cátých let vyvinula do osudových, dramatických 
poloh. Malíř, mimořádně citlivý vůči všem otřesům, 
jež zasahovaly do jeho života a práce, nemohl nere-
agovat na tušení katastrofy, na předválečné napětí, 
přicházející ze sousedního Německa.

Do posuzovaného plátna se tak vepsala zvláštní 
naléhavost, pocit ohrožení a především bezvýsled-
nost lidského konání, symbolizovaná odkazem k jed-
nomu z dobrodružství Cervantesova Dona Quijota, 
jež se stalo synonymem pro marný boj s neporazitel-
ným nepřítelem. Motivy cárů hmoty, ať už ve formě 
pozůstatků lidské existence či zlověstných formací 
mraků, současně prokazují Hudečkovu inspiraci 
tvorbou Františka Janouška. Setkání s o generaci 
starším malířem, rozvíjejícím delirantní surrealistic-
kou imaginaci, pokládal autor za osudové.

„Větrný mlýn Dona Quijota “ je Hudečkovou lidsky bur-
cující prací, jejíž „konkrétnost je iracionální a přesto 
strašlivě možná “ (E. Petrová).
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134
TOYEN (MARIE ČERMÍNOVÁ) (1902–1980)
SCHOVEJ SE, VÁLKO!
1944
9× zinkografie
25,5 × 35,5 cm
sign. na frontispisu pod dedikací Toyen 7./9. 
1959, 9× PD Toyen 44 v tisku
kompletní soubor devíti zinkografií 
v originálním přebalu
200 000 Kč
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135
PALCR ZDENĚK (1927–1996)
SEDÍCÍ
1958
bronzová plastika
v. 31,5 cm
sign. zestrany Palcr 58
60 000 Kč

136
ZÍVR LADISLAV (1909–1980)
HOUSLE
1931
bronzový reliéf
59,5 × 39 × 7 cm
neznačeno
80 000 Kč

Provenience
z majetku rodiny autora

Publikováno
katalog výstavy Ozvěny kubismu, Dům U Černé 
matky boží, časopis Výtvarné umění 1/67, str. 18
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137
SLAVÍČEK JAN (1900–1970)
ZÁTIŠÍ S CHIANTI A MISKOU 
JABLEK
olej, překližka
37,5 × 49 cm
sign. LD J. Slavíček
65 000 Kč

138
HÁK MIROSLAV (1911–1978)
NĚMCI NA ÚTĚKU
1945
originální černobílá fotografie
17 × 23,5 cm
sign. nezjištěna
10 000 Kč
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139
RACHLÍK MIKULÁŠ (1943)
VĚŽ
1963
olej, plátno
35 × 35 cm
neznačeno
80 000 Kč

Publikováno
Pražský fantastický realismus 1960–1967, str. 85, 
GHMP 2016, Fantastický realismus 1960–1966, 
Galerie města Plzeň

Vystaveno
Fantastický realismus 1960–1966, Galerie 
města Plzeň, 14. 11. 2013 – 20.2.2014, 
Colloredo–Mansfeldský palác, GHMP, 22.4 – 4.9.2016

Zde uvedený olej z názvem „Věž “ je autentickou prací 
Mikuláše Rachlíka – svébytné osobnosti výtvarného 
světla druhé poloviny 20. století, která je nicmé-
ně na české umělecké scéně protazím poměrně 
neznámá.

Po srpnové okupaci v roce 1968 Rachlích opouší 
Československo a jeho tvorba se od té chvíle for-
muje a prezentuje až do sametové revoluce v zahra-
ničí. Jeho umělecké začátky však koření v Praze, 
na Akademii výtvarných umění (1961–1968) u prof. 
Karla Součka. Rachlík již velmi brzy věděl, a to 
navzdory dobovým tendencím, které v umělecké 
sféře druhé poloviny 20. století převládaly, že jeho 
cesta bude specifická.

Představné plátno „Věž “ náleží do autorovy rané tvor-
by počátku 60. let, tedy období, kdy Rachlík ještě stu-
doval pražskou Akademii a zároveň času, kdy tvořil 
ilustrace pro rukopis svého otce Františka Rachlíka 
(„Balty “). Na těchto pracích se ukázal Rachlíkův 
mimořádný výtvarný talent, ale i evidentní nadcháze-
jící umělcovo směřování.

Na rozdíl od řady svých vrstevníků Mikuláš Rachlík 
nesdílel zájem o nefigurativní pojetí malby, ani jej 
doslovně nepohltil informel. Naopak lze říci, že od 
prvopočátků inklinoval k figuralismu. Rachlíkova 
tvorba, podobně jako díla malé skupina umělců napří-
klad: Josefa Vyleťala, Dušana Kadlece, Jana Souška, 
Jindřicha Pilečka ad., rezignovala již v počátcích na 
prakticky jeden z posledních vzepjetí modernismu 
a namísto toho se ohlédli zpět do historie malířství, 
přesněji do období renesance a manýrismu – přede-

vším pro genius loci pražského prostředí s legendár-
ním dědictvím manýrismu dvora císaře Rudolfa II. 
a jeho atmosféry. Rachlíkovi interpreti často uvádějí 
i příklad Hieronyma Bosche jehož apokalyptické vize 
spolu s technickým zpracováním ovlivnily ranou fázi 
umělce nejsilněji. Obecně lze říci, že Mikuláš Rachlík 
inklinoval k narativním námětům, k výtvarným para-
frázím výrazně inspirovaným holandským malířstvím 
z období Pietra Brugela staršího a jeho následovníků.

Rachlíkovy počátky a vůbec jeho svébytné zaměření 
lze ilustrovat na základě umělcovy vlastní vzpomín-
ky: „Někdy v letech 1962, 1963 jsem náhodou narazil 
na obrovské smetiště na kraji Prahy, snad bývalý písko-
vý lom. Obrovská díra v krajině byla každodenně zavá-
žena vším možným, (…). Často jsem se vracel k tomuto 
neustále se měnícímu smetišti-světu. Když jsem o tom 
pak vyprávěl kamarádům (…) hned se mě ptali, kde že 
ty věci jsou, co jsem s tím udělal, kam to nalepil... To by 
bylo tehdy „to ono“. Pro mne bylo ale důležitější „dočí-
tat“ náš svět přes ty předměty, přes věci osvobozené 
výhozem od jejich užívání. Nikdy jsem se tam ničeho 
ani nedotkl. Jen tak – tou jejich svobodou od užitnos-
ti – bylo možné naslouchat jejich výpovědi o nás. (…).“ 
Umělecké dílo Mikuláše Rachlíka se může na první 
pohled zdát, že nereflektuje žádné dobové, aktuální 
téma, nicméně to je pouze zdání. Jak o umělci trefně 
uvedl Olaf Hanel v roce 2001: „ (…) Zvolená tematická 
oblast malířova díla a s ní spojená možnost nabízejících 
se interpretací nejsou toliko než tvůrčími prostředky. 
Malířské podobenství o obecné situaci lidského údělu 
s problematikou hledání lidské identity jsou výsadou 
umělecké upřímnosti, autenticity i tvůrčího rizika 
a nelze je zaměňovat či směšovat se snahou vedenou 
účelově po jakékoliv malířské aktualitě, byť by byla 
sebevíce aplaudována.“ I ve svém vzpomínání na 
přelom 50. a 60. let, kdy vstoupil na pražskou AVU, 
Rachlík vzpomíná: „ (…)Existovala paralelnost kultur: 
vedle oficiální kultury tu byl také underground (…). 
Paralelní dimenze je pro mne pořád vnitřně platná – 
pocit malého společenství, které spolu ideově a morál-
ně drží a současně má potřebný odstup od toho, co se 
děje na hlavním náměstí.“ To je de facto i v samém 
jádru Rachlíkovi tvorby: je soudržná, jinotajně aktu-
ální, nicméně svým námětem a prostředky nikterak 
nezapadá do oficiálního, nebo dobově aktuálního 
výtvarného trendu. Dalo by se říci, že Rachlíkovo dílo 
je v kontextu umělecké scény poměrně osamělé. 
Nikoli však ztracené.

Dílo „Věž “ je reprezentativní prací Mikuláše Rachlíka 
– autora stojícího na pomezí holadké a italské rene-
sance s ozvy metafyzické malby Giorgia de Chirica, 
surrealismu Maxe Ernsta, Paula Delvaux a Salvadora 
Dalího.
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Provenience
významná sbírka moderního umění, Praha

Vystaveno
Výstava obrazů a plastik Jana Baucha, Oblastní 
galerie Karlovy Vary, 31. 5. – 28. 6. 1964

Reprodukováno
(katalog) Výstava obrazů a plastik Jana Baucha, 
Oblastní galerie Karlovy Vary, 31. 5. – 28. 6. 1964, 
nestr.
(monografie) R. Michalová a P. Kováč, Jan Bauch, 
2012, č. 167, s. 227

140
BAUCH JAN (1898–1995)
MATEŘSTVÍ
1958
olej, plátno
101 × 73,5 cm
sign. LD Jan Bauch 1958
na rubu na blindrámu razítko: vystaveno 
Karlovy Vary
95 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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141
KUTÁLEK JAN (1917–1987)
KRÁL DOMÁCNOSTI
kolem r. 1975
glazovaná pálená hlína
v. 60,5 cm
sign. zespodu Kutálek
drobná poškození na krku a levé noze
12 000 Kč

142
BAUCH JAN (1898–1995)
Z PRODANÉ NEVĚSTY
1957
olej, plátno
56 × 70 cm
sign. PD Jan Bauch 1957
45 000 Kč
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143
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
MATKA – ZE SOUBORU STRÁŽCI LIDSKOSTI
1966
olověná plastika, autorský odlitek
v. 36,3 cm
sign. nezjištěna
přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové
80 000 Kč

144
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
BEZ NÁZVU
zlacený kolorovaný kovový reliéf
34,5 × 35 cm
sign. na rubu O. Zoubek
65 000 Kč
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145
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
MARIE S RATOLESTÍ
1996
zlacený olověný reliéf, autorský odlitek
26,1 × 20,6 cm
sign. na rubu O Zoubek, raznicí O Zoubek
přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové
45 000 Kč

146
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
NÁHROBEK JIŘÍHO ADAMÍRY
1994
olověná plastika, autorský odlitek
48 × 20 cm
sign. na rubu O Zoubek, raznicí O Zoubek
přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové
70 000 Kč

148
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
VELKÁ ŽENA
1962
olověný reliéf, autorský odlitek
24,8 × 18,1 cm
sign. na rubu O Zoubek
přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové
30 000 Kč

147
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
JÁKOB
1992
zlacený olověný reliéf, autorský odlitek
30,5 × 21 cm
sign. na rubu O Zoubek, raznicí O Zoubek
přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové
45 000 Kč
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149
BORN ADOLF (1930–2016)
BREHM SE SVÝMI ZVÍŘATY
2009
kombinovaná technika, akvarel, pastel, 
tuš, karton
61 × 41 cm
sign. PD A. Born 2009
240 000 Kč

Reprodukováno
Adolf Born autobornografie, Alovart Praha 
2010, str. 270

150
BORN ADOLF (1930–2016)
ZAMILOVANÝ POŠŤÁK
2010
akvarel
33 × 22 cm
sign. PD A Born 2010
150 000 Kč

151
BAUERNFREUND JAKUB (1904–1976)
TŘI STROMY
1962
olej, sololit
25,5 × 35,5 cm
sign. PD J. Bauernfreund
na rubu štítek s popisem díla
45 000 Kč
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152
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
MOTÝLI
1969
proláž
31 × 25 cm
sign. na rubu na štítku Jiří Kolář 69
na rubu štítka Vancouver Art Gallery 
s popisem díla, Schüppenhauer Galerie 
Köln a razítko vystaveno Galerie Moderna 
2018
60 000 Kč

Vystaveno
Galerie Moderna 2018

153
KRÁLÍK JAROSLAV JAN (1924–1999)
HOMMAGE HIERONYMUS BOSCH 
1975–1976
kombinovaná technika, koláž, ruční papír 
47 × 42 cm
sign. PD J J Králík 1975-6 
15 000 Kč

154
LIESLER JOSEF (1912–2005)
ČLOVĚK A KATEDRÁLA
1991
olej, sololit
68,5 × 55 cm
sign. LD Liesler 91
na rubu autorský štítek s popisem díla
55 000 Kč
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155
KUBÍČEK JÁNUŠ (1921–1993)
DVA AKTY V LÁZNI
1958
olej, plátno
80,5 × 60 cm
sign. PD Jánuš Kubíček
na rubu na blindrámu 58 autorem
35 000 Kč

156
HOFFMEISTER ADOLF (1902–1973)
POHLED Z HORY ACHUN – KAVKAZ
1959
tuš, akvarel, koláž
54 × 70 cm
sign. PD monogram AH 69
65 000 Kč

157
KOMÁREK VLADIMÍR (1928–2002)
BERÁNEK
1969
olej, plátno
54 × 70 cm
sign. UD V. Komárek, na rubu Vladimír Komárek 
1969
na rubu popis díla autorem
65 000 Kč

158
KOMÁREK VLADIMÍR (1928–2002)
DVA BRATŘI
1999
olej, plátno
75 × 86 cm
sign. LD V Komárek 999, na rubu V. Komárek 1999
na rubu dedikace autorem
120 000 Kč
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Uvedené lyrické, něžné plátno pochází z ateliéru 
Vladimíra Komárka – českého malíře, grafika, ilus-
trátora, pedagoga a jedné z nevýznamnějších čes-
kých osobností výtvarného umění 20. století.

Už od útlého věku měl mimořádný cit pro kresbu. 
Jako malé dítě byl velice senzitivní, vnímavý a vypra-
coval si silný vztah k přírodě. Jeho milovaným kra-
jem bylo rodné Semilsko, kde žil, přes několik peri-
petií až do své smrti.

Jako člověk byl Komárek velice společenský. Věčný 
sebekritik a skeptik se smyslem pro humor. Sám 
o sobě prohlašoval, že je: „přesvědčeným pesimis-
tou, a proto má nádherný život. Pro pesimistu existují 
totiž milá překvapení, ze kterých se dokáže těšit, 
což u optimisty není možné.“

Své studium začal na sklářské škole v Železném 
Brodě v letech 1945–1946. Odtud poté pokračoval 
jako student malby na Akademii výtvarných umění 

(1946–1947), kde byl po roce studia vyloučen kvůli 
neshodám s komunistickou stranou. Rozhodl se tedy 
přihlásit ke studiu na pražskou Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou.

Co se týče uměleckého směru, pak do velké míry 
Komárek navázal na tradici a tvorbu malířů Jana 
Zrzavého, Otakara Kubína a Henriho Rousseaua. 
Jeho raná práce se vyznačovala do jisté míry expre-
sivností, přičemž si však vždy potrpěl na figurativ-
nost malby. Inspiraci čerpal mnohdy z nenápadných 
a banálních životních okamžiků, bez zbytečných 
detailů. Pouhé náznaky tvarů dávají jeho dílům oso-
bité kouzlo a atmosféru. Námětem jeho tvorby byly 
především krajiny, zátiší a později i biblické motivy.

Komárek je také autorem řady brilantních linorytů, 
litografie a obrazu tvořených pomocí suché jehly. 
V oboru grafiky a ex libris se stal jedním z nejžáda-
nějších. Od roku 1967 se začal pravidelně věnovat 
také ilustracím.
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162
BÍM TOMÁŠ (1946)
KURT Č. 5
2009
olej, plátno
90 × 130 cm
sign. na rubu Bím Tomáš 2009/7
na rubu název díla autorem
120 000 Kč

159
NOVÁK LADISLAV (1925–1999)
VELMI TIŠE HRÁT NA HOUSLE
1977
froasáž, akvarel, koláž, tuš, 
ruční papír
41 × 58 cm
sign. LD monogram LN 21. 2. 77
LD název díla autorem
50 000 Kč

160
BOLF JOSEF (1971)
Z CYKLU VELKÉ OBLIČEJE
2002
akryl, fixy, papír
70 × 100 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2002
45 000 Kč

Publikováno
monografie Tomáš Pospiszyl – Josef 
Bolf, Divus, Praha 2009, str. 26

161
OVČÁČEK EDUARD (1933)
CO VĚŠTILA LIBA
1979
akryl, plátno
60 × 79,5 cm
sign. UD E. Ovčáček 79, 
na rubu Eduard Ovčáček 1979, 
E. Ovčáček 79
na rubu popis díla autorem
48 000 Kč
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Malířem světelných a vzdušných barevných ploch 
naší moderní civilizace – Tomáš Bím – umělec jehož 
dílu lze porozumět rázem – bez teoretických výkla-
dů a obvyklých slovních modernistických narkotik. 
Baudelaire jim říkal umělci moderní krásy.
Malířství bylo v něm odjakživa.

Tomáš Bím – malíř, autodidakt, vyučený knihtiskař, 
který se od roku 1971 věnuje grafice volné a malířství 
(…) než se stal umělcem dlouho pracoval v tiskárně, 
pak se živil užitou grafikou – maloval plakáty, ilu-
stroval knihy a dělal drobnou příležitostnou grafiku. 
Dlouhou dobu se také živil jako malíř reklam a pouta-
čů na sportovních stadionech. Poté se tímto zamě-
řením dostal k tematice tenisových kurtů a sportov-
ním stadionům – k prostředí, které důvěrně poznal 
a pohyboval se v něm mnohem dřív, než začal vážně 
malovat. Svými náměty i charakterem projevu bývá 
Tomáš Bím českou uměleckou kritikou občas srov-
náván s estetikou Skupiny 42, nejvíce se jménem 
Kamila Lhotáka, ale většinou se jedná jen o povrch-
ní přirovnání v oblasti inspiračních východisek. 
Ve schopnosti objevovat poezii periferních zákoutí, 
neokázalých zátiší a věcí zdánlivě zcela všedních 
obecně. Bímovi také nelze odepřít jeho okouzlení 
jazykem Karla Chaby; Vlastimila Benše; nebo malí-

ře civilizačních témat plných melancholie a pocitu 
osamění – Edwarda Hoppera. (Jan Samec, 2021)

Drobná až minuciózní kresba Tomáše Bíma byla 
charakteristickým základem jeho děl až do 80. let, 
kdy v druhé polovině se rukopis začínal uvolňovat, 
barva se projasnila a kresba postupně radikalizo-
vala.

Velmi trefně popsali Bímovu tvorbu například: Petr 
Kováč, roku 1988, když napsal: „Tomáš Bím se věnu-
je malbě, ilustraci a grafice; jedno u něj podmiňuje 
druhé. Jeho tvorba dohromady tvoří tematický svět 
a Bímovým litografiím nechybí nikdy nápad, jemný 
humor a upřímnost lidského vyznání… Jeho pozor-
nost zaujaly tenisové kurty, plovárny, okraje městské 
civilizace, automobilové dráhy, golfová hřiště… člo-
věk jako by z Bímovy grafiky před chvílí odešel a zane-
chal tu svoje věci jako doklad přítomnosti…“ A dále 
Miloš Novotný, roku 2016: „Toulouse Lautrec je doma 
na Montmartru a v Moulin Rouge, Vincent van Gogh 
je nerozlučně spojen s Arles, Paul Gauguin zvěčňuje 
snědé Tahiťanky a Tomáš Bím je malířem opuštěných 
zákoutí plných života. (…) Tomáše Bíma jako člověka 
nejpřiléhavěji a nejvýstižněji charakterizuje geniální 
sousloví z dílny pana Hrabala – něžný barbar.“
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163
ELIÁŠ BOHUMIL (1937–2005)
IKARUS
1980
olej, plátno
200 × 155 cm
sign. PD B. Eliáš 1980
170 000 Kč

164
KUBÍČEK JÁNUŠ (1921–1993)
KOMPOZICE
1980
olej, sololit
30 × 40 cm
sign. UD 1980, na rubu 1980 Jánuš Kubíček
20 000 Kč

165
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
DVA GEOMETRICKÉ OBRAZCE
akryl, tempera, karton
51,5 × 69 cm
sign. PD Načeradský
18 000 Kč

166
OUHEL IVAN (1945–2021)
ROZMOTÁVÁNÍ
1990–1991
akryl, plátno
97 × 85 cm
sign. PD I. Ouhel 1990, na rubu na blindrámu 
I. Ouhel 91
na rubu na blindrámu název díla autorem
35 000 Kč
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Zde uvedené plátno s názvem „Rozmotávání “ z přelo-
mu let 1990–91 je autentickou, originální a sběratelsky 
cennou prací Ivana Ouhela – umělce, který náleží 
k neodmyslitelné součásti české lyrické abstrakce. 
Svou prací se Ouhel snažil navázat na starší mistry, 
jako byli Jiří John, Josef Šíma nebo Jan Preisler. 
Stále si však zachoval svou osobitost, jedinečnost 
a nezaměnitelnost svého díla.

Na českou výtvarnou scénu vstoupil na počátku 
70. let, jako malíř, který je silně spjatý s přední moder-
ní českou krajinomalbou druhé poloviny 20. století.

Studium pražské Akademie výtvarných umění v ate-
liéru figurální malby profesora Karla Součka, ukončil 
roku 1974.

V roce 1987 se stal jedním ze zakládajících členů 
výtvarné skupiny s názvem Volné seskupení 12/15 
Pozdě, ale přece, které usilovalo o vzájemnou spolu-
práci umělců bez ohledu na rozdílnost názorů nebo 
výtvarných stylů. Dalšími členy byli například Jiří 
Sopko, Jiří Načeradský nebo Kurt Gebauer. Od roku 
1992 byl Ivan Ouhel také členem znovu obnoveného 
sdružení Umělecká beseda.

Pro tvorbu Ivana Ouhela byla stěžejní dvě základní 
témata, a sice: krajina a figura – stavební kameny 
celé jeho práce. Přičemž krajinu nezachycoval jako 
statický jev, ale snažil se ji pochopit v širších sou-
vislostech, jako proces neustálého koloběhu života 
zahrnující, jak krásu zrození, tak podstatu umírání.

Inspirován důlním prostředím rodné Ostravy se ve 
svých raných dílech zaměřil na krajinu schovanou 
pod povrchem země.

Figura se v Ouhelově tvorbě začíná objevovat 
na konci 70. let. V průběhu let 80. pak obě autorova 
ústřední témata, tedy figura a krajina, zcela splývají. 
Člověk se stane součástí přírody, nikoliv jejím cent-
rem.

V 90. letech v Ouhelových obrazech začnou převládat 
velké barevné plochy působivých kombinací, které se 
postupně zcela rozkládají na prazákladní tvary. 
Obrazy jsou mnohdy plné neklidu, protikladů a kon-
fliktů, s prvky gestické malby. Lze říci, že Ouhelově 
závěrečné tvorbě dominuje minimalismus. Autorovo 
dílo je dnes zastoupeno v prestižních státních i sou-
kromých sbírkách.
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167
VOHRABAL JOSEF (1908–1994)
DIVOKÝ RYTMUS
1970
olej, plátno
100 × 72 cm
sign. PD Vohrabal 1970
65 000 Kč

168
MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)
ZÁTIŠÍ Z KRUHŮ A MEZIKRUŽÍ
2002
olej, karton
45 × 33 cm
sign. na rubu Vl. Mirvald / 26. VI. 02
na rubu popis díla autorem, na rubu razítko: 
Vystaveno Galerie Moderna 2017
90 000 Kč

169
MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)
KRAJINA U POČEDĚLIC
1964
olej, karton
21 × 21,5 cm
sign. LD monogram VM 64, VM 70, na rubu 
Vladislav Mirvald
z pozůstalosti básnika Emila Juliše
60 000 Kč
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170
ISTLER JOSEF (1919–2000)
FIGURA
kombinovaná technika, olej, karton
74 × 50,5 cm
sign. PD Istler
45 000 Kč

171
JANOŠKOVÁ EVA (1935)
ROZPON
1966
kombinovaná technika, tempera, lak, lazura, 
deska
64,5 × 49,5 cm
sign. PD Janošková, monogram EJ 9–7–66
na rubu štítek s popisem díla
40 000 Kč

172
GABRIEL MICHAL (1960)
MINOTAURUS
1986–2002
bronzová plastika 3/7
v. 78,5 cm
sign. ze strany na plintě M. Gabriel 1986–89–2002
70 000 Kč
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173
ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
SACRE ET MASSACRE DE ĹAMOUR
1960
8× barevná litografie 13/20
40 × 30 × 4 cm
sign. v tiráži Joseph Šíma
bibliofilie, soubor osmi litografií, číslováno XIII/
XX, vydala Galerie Paul Facchetti Paříž, 1960
80 000 Kč
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174
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
INTERAKCE
1992
akvarel, karton
64 × 46,5 cm
sign. PD Načeradský 1992
10 000 Kč

175
KOBLASA JAN (1932–2017)
DIALOG
1997–1998
kombinovaná technika, olej, písky, vrypy, sololit
29 × 41,5 cm
sign. na rubu monogram K 97/98
20 000 Kč

176
SOPKO JIŘÍ (1942)
PIRUETY
1987
akvarel, karton
40 × 58,5 cm
sign. PD Sopko 87
12 000 Kč
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177
LAMR ALEŠ (1943)
3 X
1990
akryl, plátno
55,5 × 45,5 cm
sign. UN A. Lamr 90
18 000 Kč

178
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
JINÉ NÁČRTKY PANA SWIFTA
1990
koláž, deska
40 × 30 cm
sign. na rubu Jiří Kolář 90, razítko Jiří 
Kolář, atelier
na rubu popis díla autorem a štítek 
Galerie Lelong, Paris
35 000 Kč

Provenience
z pozůstalosti Rudolfa Fily
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179
CHATRNÝ DALIBOR (1925–2012)
BEZ NÁZVU
1966
režrot, strukturální grafika
41,5 × 29 cm
sign. UD D. Chatrný 66
25 000 Kč

180
ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)
BEZ NÁZVU
1971
barevná kombinovaná grafická technika 
24/30 varianta b 1
49 × 49,5 cm
sign. PD Adriena Šimotová 71
8 000 Kč

181
ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)
BEZ NÁZVU (SPÍCÍ)
1969
monotyp
66 × 50 cm
sign. PD Adriena Šimotová 69
16 000 Kč
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182
SLAVÍK OTAKAR (1931–2010)
STEREOMETRICKÁ HLAVA
akryl, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu Slavík
na rubu na blindrámu název díla
45 000 Kč
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183
GRYGAR MILAN (1926)
MODRÁ PARTITURA
1973
kresba fixem, notový papír
34 × 26 cm
sign. PD Milan Grygar 73
130 000 Kč

Provenience
Geneviéve Mathieu

184
VESELÝ PETR (1953)
TŘI HORIZONTÁLY
1986–1995
olej, plátno
89 × 120 cm
sign. PD Petr Veselý
na rubu štítek s popisem díla
40 000 Kč

185
KUČEROVÁ ALENA (1935)
LIST S POMNĚNKAMI
1965
tisk z perforovaného plechu, suchá jehla 17/20
43,5 × 53 cm
sign. PD Alena Kučerová 1965
na rubu popis díla autorkou
18 000 Kč
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186
DEMARTINI HUGO (1931–2010)
BEZ NÁZVU
1960
kombinovaná technika, reliéf, sádra barva, 
dřevěná deska
42 × 42 cm
sign. na rubu Hugo Demartini 1960
80 000 Kč

187
KYNCL FRANTIŠEK (1934–2011)
TROJÚHELNÍK
1972
asambláž, dřevo, barva
29,5 × 21,5 cm
sign. na rubu F. Kyncl 1972
60 000 Kč
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188
VAŠÍČEK VLADIMÍR (1919–2003)
USTAVIČNÁ NESTÁLOST
1987
olej, plátno
50 × 60 cm
sign. PD Vašíček 87
na rubu na blindrámu popis díla autorem
30 000 Kč

189
KOBLASA JAN (1932–2017)
HORIZONTY
1998
kombinovaná technika, sololit
42 × 58,5 cm
sign. na rubu monogram K 98
na rubu název díla autorem
35 000 Kč
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190
WOJNAR JAN (1944–2014)
RYTMY
2010
kombinovaná technika, reliéf, akryl, deska
62 × 62 cm
sign. na rubu na štítku Wojnar 2010
70 000 Kč
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191
KVÍČALA PETR (1960)
NO. 2
1996
olej, plátno
56 × 72 cm
sign. na rubu monogram PK 1996
na rubu popis díla autorem
60 000 Kč

192
KUČERA ZDENĚK (1935)
ČERVENÝ TRPASLÍK
2013
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu monogram ZK/ 2013
na rubu název díla autorem
60 000 Kč

Provenience
získáno z pozůstalosti autora

Vystaveno
Zdenek Kučera In memoriam, Galerie Zet 2017

193
KOVANDA JIŘÍ (1953)
BEZ NÁZVU
1981
tempera, tužka, karton
62,5 × 45 cm
sign. nezjištěna
originalita potvrzena autorem Jiřím Kovandou
120 000 Kč

194
KYNCL FRANTIŠEK (1934–2011)
MODRÁ MONOSTRUKTURA
1992
reliéf, akryl, ruční papír
105,5 × 78 cm
sign. na rubu monogram F. K. 92
na rubu popis autorem: 13 E 1–36
65 000 Kč
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195
DÍAZ FEDERICO (1971)
BEZ NÁZVU
kresba tuší, karton
68 × 68 cm
sign. LD Federico Díaz, 
autorské razítko, na rubu 
autorský štítek s hologramem 
816
65 000 Kč

196
SUŠKA ČESTMÍR (1952)
BEZ NÁZVU
1988
barevný pastel
73 × 95 cm
sign. PD Suška 88
7 000 Kč

197
ŠPAŇHEL JAKUB (1976)
SV. VÍT
2015
olej, pigmenty, plátno
150 × 110 cm
sign. na rubu Jakub Špaňhel 
2015
na rubu název díla autorem
80 000 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 20. 2. 2022 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. 





272 | 1. ART CONSULTING



| jm



JN | 1. ART CONSULTING

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


