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

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

Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1
7. 4. – 24. 4. 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 24. 4. 2022, od 12:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Neděle 24. 4. 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
B
Balcar Jiří 57, 58
Beneš Vlastimil 89
Bílek Alois 3, 9
Bolf Josef 163, 167

C
Condoy Honorio Garcia 38

Č
Černický Jiří 160

D
David Jiří 139
Demartini Hugo 131
Derain André 15
Diviš Alén 24
Drtikol František 26

F
Filko Stano 140
Foltýn František Karel 79, 80
Friesz Achille Emile Othon 7

G
Gabriel Michal 96, 112, 161
Gross František 52, 69
Grygar Milan 135, 144
Gutfreund Otto 5

H
Hilmar Jiří 118, 143
Hudeček František 35, 41, 42

I
Istler Josef 32, 46, 59

J
Jankovič Jozef 50
Janoušek František 23
Janoušková Věra 103
Jetelová Magdalena 113, 141
Jíra Josef 82–85
Justitz Alfred 4

K
Kars Jiří (Georges) 17, 21
Kiml Václav 74
Kintera Krištof 165
Kmentová Eva 105
Koblasa Jan 73, 154

Kokolia Vladimír 137
Kolář Jiří 99–102
Kolíbal Stanislav 63
Komárek Vladimír 90
Kotík Jan 78
Kotík Pravoslav 27
Kovařík Slavoj 76
Kráľ Imro Weiner 28
Kratina Radoslav 115
Kroha Jiří 34
Kubíček Jan 129, 133, 134, 136
Kubín Otakar 16
Kučera Zdeněk 149, 150
Kučerová Alena 111, 147
Kupka František 11
Kvíčala Petr 158
Kyncl František 116

L
Lacina Bohdan 53
Lhoták Kamil 86–88
Liesler Josef 81

M
Málek Antonín 104, 107, 108
Malich Karel 125–128
Mallý Gustáv 13
Marold Luděk 1
Matal Bohumír 43, 44, 71, 72, 77
Mirvald Vladislav 117, 146

N
Načeradský Jiří 119–124
Nejedlý Otakar 20
Nemes Endre 10, 19, 114
Nepraš Karel 56, 65
Novotný Jaromír 142
Nowak Willi 18

O
Ouhel Ivan 155, 156
Ovčáček Eduard 54, 55, 60

P
Padrtová Ludmila 130
Palcr Zdeněk 62
Peter Bartoš 145
Piesen Robert 64
Preissig Vojtěch 2
Procházka Antonín 12

R
Rajlich Tomáš 152
Rittstein Michael 162, 164
Róna Jaroslav 166
Rotrekl Teodor 40

S
Serpan Jaroslav 47, 48
Sion Zbyšek 106
Sklenář Zdeněk 25
Slavíček Jan 14
Smetana Jan 51
Sopko Jiří 75
Souček Karel 31, 95, 97
Stratil Václav 157
Sýkora Zdeněk 148
Szobotka Imre 6

Š
Šíma Josef 45, 49
Šimotová Adriena 138, 153
Štolfa Miroslav 159
Švec Ján 151

T
Tichý František 37, 39
Tikal Václav 33
Tittelbach Vojtěch 98
Trampota Jan 22
Trinkewitz Karel   110
Trnka Jiří 36
Typlt Lubomír 168

U
Urban Bohumil Stanislav 29

V
Vaca Karel 68
Vašíček Vladimír 67
Veselý Aleš 109
Vožniak Jaroslav 61
Vyleťal Josef 70

W
Wojnar Jan 132

Z
Zívr Ladislav 66
Zoubek Olbram 91–94
Zrzavý Jan 8
Zykmund Václav 30
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1
MAROLD LUDĚK (1865–1898)
NA DOSTIZÍCH
1894
olej, dřevěná deska
41 × 32,5 cm
sign. PD L. Marold Paříž 94.
na rubu nečitelné razítko

180 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

jako otec byl v matrice uveden nadporučík Anton 
Kwetkovitz. Malý Luděk záhy osiřel, otec zemřel roku 
1866 v prusko-rakouské válce a matka o šest let poz-
ději. Již v šestnácti letech byl zapsán na Akademii 
výtvarných umění v Praze, ale po roce vyloučen 
(1881) současně pro nekázeň a za karikaturu rektora 
Antonína Lhoty. Ve šlépějích Alfonse Muchy odjel 
do Mnichova, kde pokračoval na tamní Akademii. 
Od roku 1884 hojně ilustroval: v Mnichově pro nakla-
datelství Braun und Schneider, v Praze s jeho ilust-
racemi vycházely časopisy Světozor a Zlatá Praha, 
roku 1884 Pražské figurky Ignáta Hermanna. V době 
mnichovských studií prodělal revmatickou horečku, 
která mu vážně oslabila srdce. Roku 1887 se vrátil 
do Prahy a znovu vstoupil na Akademii, kde po dva 
roky docházel do ateliéru Maxe Pirnera.

Přes počáteční úspěchy (slavné plátno „Vaječný trh 
v Praze“, 1888, NG Praha) se rozhodl odejít do Paříže. 
Díky své nestálosti však brzy přišel o státní stipen-
dium. Rychle se však uchytil díky svým ilustracím 
cizojazyčné a české literatury (Erbenův Vodník). 
Už roku 1890 byl považován za jednoho z nejlep-
ších ilustrátorů ve Francii. Na mezinárodní výstavě 
v Mnichově byl v roce 1892 za své ilustrace oceněn 
zlatou medailí. V malbě se věnoval především tomu, 
co ho zajímalo nejvíc – zachycení současného života.

Roku 1897 se vrátil do Prahy, vytvořil obdivovaný pla-
kát „Náš dům v asanaci “ a byl pověřen zakázkou pro 
Výstavu architektury a inženýrství (1898) – slavným 
panoramatem „Bitvy u Lipan“. Tento největší obraz 
v Čechách dokončil za pomoci spolupracovníků půl 
roku před nečekanou smrtí ve věku třiatřiceti let.

Maroldova hlavní malířská přednost, schopnost 
věrohodného zachycení prchavé chvíle, se příkladně 
projevuje i v posuzovaném díle patřícím k autorovým 
vzácným olejomalbám, které se na trhu s uměním 
objevují jen zřídkakdy.

Téma dostihů, poutavé jak graciézním cvalem 
ušlechtilých koní, tak setkáváním společenské sme-
tánky na dráze v Auteil, zaujalo umělce hned po pří-
chodu do Paříže roku 1889. V posuzovaném díle 
z celé scény nedostižné malířské svěžesti akcento-
val především půvab a neobyčejnou eleganci mladé 
ženy, která stoupá po schodech a jíž může divák jako 
jediné pohledět do tváře.

Obraz „Na dostizích“ je Maroldovým typickým, jis-
křivým malířským „záznamem“, navozujícím auten-
tickou atmosféru napínavé a společensky prestižní 
události.

Zkoumaný obraz „Na dostizích“ je autentickým, sbě-
ratelsky vzácným, malířsky suverénním, jako brilant-
ní „momentka“ koncipovaným dílem Luďka Marolda, 
jednoho z nejvýznamnějších umělců druhé poloviny 
devatenáctého století, geniálního malíře a ilustrá-
tora, který se již za svého krátkého života dočkal 
velkého uznání. Vynikl svými „glosami“ současné-
ho života, schopností zachytit prchavost chvíle. 
Tato autentičnost, nehledanost vyžadovala doslova 
reportážní přístup. Pomáhala mu v tom i fotogra-
fie, kterou často využívali i umělci jako Václav 
Brožík, Vojtěch Hynais či Alfons Mucha, se kterými 
se Marold za svého pařížského pobytu stýkal.

Luděk Marold se narodil roku 1865 na pražské Malé 
Straně jako nemanželské dítě Aloisie Maroldové, 
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2
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)
VEČERNÍČEK
barevná akvatinta, lept
37,5 × 22,5 cm
sign. PD Vojt Preissig

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Malíř, grafik a ilustrátor Vojtěch Preissig studoval 
v letech 1892–1897 na Uměleckoprůmyslové škole 
v Praze, roku 1898 odešel do Paříže, kde se na něko-
lik měsíců stal spolupracovníkem Alfonse Muchy. 
V letech 1898–1902 se v Mekce moderního umění 
školil v grafických ateliérech, roku 1903 se vrátil 
do Prahy a začal pracovat jako slévač písma. Roku 
1905 založil uměleckou revui „Česká grafika “, o čtyři 
roky později vydal knihu „Barevný lept a barevná 
rytina “. Jeho rané dílo vycházelo ze secesního orna-
mentu a v Paříži se stalo součástí proudu „art nou-
veau“. Úctyhodný je počet oborů užitého umění, jimž 
se Preissig věnoval a jejichž podobu zásadně ovliv-
nil: jmenujme grafický design, knižní grafiku, ex lib-
ris, písmo či grafiku tapetových vzorů. Existenční 
potíže donutily autora k pobytu ve Spojených stá-
tech amerických, kde vytvořil projekt „art funda-
mental “ koncipovaný jako model výtvarné kreace. 
Přestože tento „Gesamtkunstwerk “ nevyvrcholil 
zamýšlenou monumentální realizací, stal se v sou-
boru návrhů přelomovým dílem Preissigovy umělec-
ké tvorby, dokládající jeho inovativní vnímání obrazu 
jako projekční plochy abstraktních (mentálních) 
procesů.

Posuzované dílo „Večerníček “ je jednou ze vzácných 
autorových vrcholně secesních grafických realizací, 
v nichž dovedl k dokonalosti barevnou akvatintu. 
Miloš Jiránek přesně vystihl, čeho Vojtěch Preissig 
v této technice dosáhl: „Pro jeho plošné dekorace 
se nehodilo lineární leptání, litografie nebyla dost 
sytá, dřevoryt dosti bohatý; Preissig sáhl po nejnověj-
ší grafické vymoženosti, po barevné akvatintě, a na 
ní vydobyl barevné efekty takové sytosti a síly, že jim 
marně hledáme rovné.“

Výškový formát tohoto listu i zpracování přírod-
ního motivu se subtilními kmeny stromů pouka-
zuje k autorově významnému inspiračnímu zdroji, 
japonským tiskům ukiyo-e. Podstatné však je, 
že Preissigův výtvarný projev neformovaly jen cizí 
vlivy, ale také česká romantická tradice, která 
našla jeden ze svých výrazů v pohádkové tematice. 
Nakolik byla tato motivická oblast pro Preissiga 
důležitá, dokládá jak posuzované dílo, tak grafiky 
jako „Modráček “ či „Sedm havranů “. V knižní tvorbě 
se pak vrcholným dílem v tomto žánru stala autorova 
komplexní úprava Karafiátových „Broučků “.

Preissigův „Večerníček “ – skřítek putující krajinou, 
který pečlivě rozvěšuje hvězdy na noční oblohu, 
je esencí neobyčejně poetické, doslova dětsky čisté 
imaginace, k jejíž obnově secesní hnutí nesporně 
přispělo. 

Předložené dílo „Večerníček “ je původním, vrcholně 
secesním, pohádkově půvabným a graficky brilant-
ním dílem Vojtěcha Preissiga, autora nadnárodního 
významu, jehož tvorba vykazuje stále překvapující 
stylovou bohatost. Od secesně-symbolistního výra-
zu, který rozvíjel především v médiu grafiky, kresby, 
ale i fotografie, směřoval své úsilí k modernistickým 
tendencím, přičemž nejbytostněji se našel v dekora-
tivní geometrické abstrakci.

Preissig se vymykal běžnému osudu českého uměl-
ce občansky silně angažovaným, doslova hrdinským 
postojem – byl v obou světových válkách odbojářem, 
až se mu ta druhá jako vězni koncentračního tábora 
Dachau stala osudnou. I v pozici umělce vykazoval 
výjimečnou míru tvůrčí nespoutanosti a odvahy. 
Byl experimentátorem, často předjímajícím nadchá-
zející trendy.
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3
BÍLEK ALOIS (1887–1961)
AKT V KRAJINĚ (TOUHA)
olej, karton
45 × 33 cm
sign. LD A Bílek

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

strakce. Jeho nepředmětná tvorba, kterou se spolu 
s Františkem Kupkou stal jediným českým abstrak-
cionistou první vlny mezinárodní nefigurativní 
tvorby, však nebyla ve své době doceněna a na mezi-
národní výstavy začala být zařazována až od osmde-
sátých let dvacátého století.

Alois Bílek, jehož k sochaři Františku Bílkovi nepou-
tal žádný příbuzenský vztah, se narodil roku 1887 
ve Skoupém u Petrovic. Studoval na gymnáziu 
v Příbrami a Písku, kde v roce 1906 maturoval. Poté, 
zejména na přání rodičů, začal studovat architektu-
ru na Českém vysokém učení technickém v Praze. 
Po dvou semestrech však přestoupil na Akademii 
výtvarných umění v Praze k profesoru Maxi 
Pirnerovi, kde absolvoval roku 1912. O rok později 
získal Hlávkovo stipendium a odjel přes Holandsko 
a Belgii do Paříže. V Mekce moderního umění setrval 
až do roku 1928. Pravidelně tam vystavoval např. 
v Galerie des Arts Décoratifs (1914), Galerie des 
Beaux-arts (1923) nebo Galerie la Boëtie (1920, 1924).

Bílek mezi lety 1913–1914 experimentoval s vizu-
alizací hudby a zkoumal psychologický účinek 
barev. Na rozdíl od Kupkova až empirického pojetí 
je Bílkova tvorba emotivnější a reflektuje intenzitu 
jeho prožitku z poslechu hudby. 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 realizacím pro archi-
tekturu (např. figurální řešení oken v budově spoři-
telny v Lounech, Krajského úřadu Středočeského 
kraje ve Zborovské ulici v Praze ad.).

„Akt v krajině (Touha) “ je zajímavým a vývojově pří-
značným dílem Aloise Bílka, který se po krátkém 
abstraktním období let 1913–1914 vrátil k symbolist-
nímu figuralismu. Toho je zkoumaná práce typickým 
příkladem. Malíř se tu ocitl na jakémsi rozcestí, kdy 
v barevném rozvrhu setrvává u svých nepředmětně 
cítěných „škál a harmonií“, zatímco do této neopticky 
cítěné krajiny vsazuje akt meditativně zahleděný na 
čarokrásné divadlo přírody.

Uvedená obrazová a obsahová koncepce spojuje 
Aloise Bílka s malířem Mauricem Denisem a jeho 
okruhem, s nímž navázal styky za svého paříž-
ského pobytu. Pozdní tvorba nabistů vyhovovala 
Bílkovu sklonu symbolizovat, a to nejen barevnost, 
ale i téma. Bylo to právě téma, které ho od čisté 
abstrakce, ze své podstaty atematické, odvedlo.

„Akt v krajině (Touha) “ je jednou z Bílkových působi-
vých „gobelinových stylizací“ (B. Polan) vyjadřujících 
zjitřený stav autorova nitra.

Zkoumané dílo „Akt v krajině (Touha) “ představu-
je autentickou, mezi abstraktním cítěním barvy 
a klasicky vnímanou figurací oscilující prací Aloise 
Bílka, autora, který se za svého pařížského pobytu 
po ukončení studia na pražské Akademii výtvar-
ných umění dostal do kontaktu s básníkem Émilem 
Verhaerenem, jehož symbolistní humanismus mu 
byl více než blízký. V letech 1913–1914, inspirován 
bouřlivým nástupem avantgardních výtvarných 
směrů, vytvořil pozoruhodný soubor abstraktních 
a polo-abstraktních akvarelů a méně početných ole-
jomaleb. Bílek, podobně jako Kupka, ve svém nezob-
razujícím intermezzu podrobil výtvarné prostředky 
samostatnému vědeckému zkoumání. Na základě 
studia odborné literatury se věnoval teoriím barev 
a jejich psychologickému působení. Inspiraci čerpal 
také, jak již zmíněno, 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-

Meditativní vizualizace 
hudby a psychologického 
účinku barev
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4
JUSTITZ ALFRED (1879–1934)
ČTENÁŘKA
1919
kresba tuší, akvarel
36,5 × 29 cm
sign. PD A. Justitz 1919
na rubu studie, kresba tužkou

28 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „Čtenářka “ je autentickou, ve stylu 
příležitostné kresebné momentky provedenou prací 
Alfreda Justitze, velkého solitéra české moder-
ní malby, jehož výrazně formovalo studium na 
Akademiích v Německu, v Karlsruhe a Berlíně, a poz-
ději pobyt v Paříži. Cézannovskou výstavbu tvaru 
vystřídal příkladem tvorby André Deraina, který ho 
inspiroval k vrcholným dílům jako monumentální 
„Batseba “. Kubismus v pozdní syntetické, lyrizované 
verzi přijal za svůj počátkem třicátých let, neboť, 
jak napsal Vladimír Novotný, Justitz nikdy nebyl 
„křiklounem a nic mu nebylo tak protivné jako hraní 
si na modernu. Byl nepřítelem povrchnosti, a proto 
dospěl ke kubismu až v pozdním věku, (…), musel se 
k němu dopracovat vnitřně, a tím si také zachoval 
mládí až do konce svého života “ (Volné směry, 1935).

Malíř Alfred Justitz se narodil 19. července 1879 
v obci Nová Cerkev u Pelhřimova jako třetí dítě 
v rodině venkovského lékaře. Studia začal na gym-
náziu v Jihlavě. Po maturitě v roce 1900 byl přijat 
na České vysoké učení technické v Praze k profe-
soru Janu Kotěrovi. Ještě téhož roku však přešel 
na Akademii výtvarných umění, do ateliéru prof. 
M. Pirnera, kde setrval následující dva roky. V roce 
1902 přestoupil do ateliéru prof. F. Thieleho. 
Akademii ukončil v roce 1905. Ve stejném roce 
odešel studovat do Německa, nejdříve na Akademii 
v Karlsruhe k prof. L. Schmid-Reutteovi a poté 
do Berlína k prof. W. Trübnerovi.

Posuzované dílo, jež je oboustrannou prací na papíře, 
je výmluvným dokladem dvou stránek umělcovy tvůr-
čí povahy. Alfred Justitz byl skvělým kreslířem, který 
svůj talent vícekrát prokázal nejen ve volných kres-
bách, ale také v ilustracích, např. pro slavný román 
Victora Huga „Chrám Matky Boží v Paříži “ (1927).

„Čtenářka “ je dokladem autorovy bravurní improvi-
zační schopnosti zachytit lehkou, nehledanou linií 
a jednoduchým koloristickým akcentem vizuálně 
poutavou momentku dívky pohroužené do četby. 
Druhá strana posuzovaného díla pak ukazuje, 
že Justitze zajímaly také konkrétní tváře, nejen 
dějové situace.

Naopak dvě primitivisticky stylizované figury v pravé 
dolní části tužkové kresby, vycházející z medievál-
ních předobrazů, ukazují, že Justitz v zápasu o nové 
výrazové možnosti (kubismus) postupoval naprosto 
systematicky. Ve své tvorbě byl maximálně „ukázně-
ný“ a vždy věděl, čeho chce dosáhnout.

Bravurní improvizační 
koloristická práce
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5
GUTFREUND OTTO (1889–1927)
STOJÍCÍ ŽENSKÝ AKT
kresba tužkou, papír
28 × 23 cm
sign. PD monogram G
na rubu razítko sbírek Národní galerie v Praze 
a číslo Waldesovy sbírky: W 2070, restituce 
roku 1996

29 000 Kč
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6
SZOBOTKA IMRE (1890–1961)
AKT
1912
olej, lepenka
49,5 × 40 cm
sign. PD Szobotka

60 000 Kč
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7
FRIESZ ACHILLE EMILE OTHON (1879–1949)
BALETNÍ ŠKOLA V CHÂTELET
20. léta 20. stol.
olej, plátno
38,5 × 55,5 cm
sign. LD Othon Friesz

450 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
přiložen certifikát autenticity od Madame Odile 
Aittouarès (21. 5. 2008) s potvrzením, že dílo bude 
reprodukováno v II. svazku souborného katalogu 
umělcových obrazů (Catalogue raisonné de l'oeuvre 
peint, Tome II)

Provenience
Briscadieu, Bordeaux, Francie, Tableaux mobilier 
& objets d’arts, 6. 11. 2021, pol. 173

Posuzovaný obraz „Baletní škola v Châtelet “ 
je autentickým, motivicky rozkošným, vpravdě 
degasovským dílem Achille-Émile-Othona Friesze, 
jednoho ze spoluzakladatelů fauvismu, známého 
nejčastěji pod zkráceným jménem Othon Friesz. 
Tento významný představitel francouzské moderní 

malby, se ve svých nejodvážnějších dílech, zalo-
žených na výraznému barevném akordu a deko-
rativním vyznění malířského rukopisu, dokázal 
bravurně vcítit do živého pohybu přírodních hmot. 
Jeho uvolněný, suverénní výtvarný projev nabýval 
v pozdějších letech, kdy již opouštěl fauvistický 
program, až barokně-patetický ráz. Kromě krajino-
malby, motivicky těžící zejména ze scenérií rodné 
Normandie a francouzského jihu, se nevyhýbal 
ani figurálním námětům, portrétům či zátiším.

Friesz pocházel z rodiny námořníků a stavitelů lodí 
z Le Havru. Tam také poznal svého krajana Raoula 
Dufyho, s nímž ho spojilo celoživotní přátelství. 
Studoval s ním na místní École des Beaux-Arts 
a následně i na pařížské Akademii. Zásadní zlom 
v jeho kariéře nastal v roce 1905, kdy byly jeho obra-
zy vybrány pro „Salon d’Automne“ – visely v míst-
nosti sousedící s proslulou „cage aux fauves“, „klecí 
šelem“, v níž vystavovali Matisse, Derain, Vlaminck, 
Camoin, Manguin a Marquet. Ačkoli Frieszova plátna 
tehdy ještě do značné míry vycházela z impresionis-
mu, fyzičnost rukopisu a jejich živá barevná orches-
trace neklamně předznamenávaly vývoj k vrcholné-
mu fauvismu.

V letech 1905–1910 sdílel Friesz ateliér s Henri 
Matissem v Couvent des Oiseaux na rue de Sèvres 
v Paříži. Přátelství s dalším krajanem, který se 
v první fázi své tvorby také zapsal do historie fauvis-
mu, Georgesem Braquem, vyústilo v bohatou malíř-
skou žeň ze společných tvůrčích pobytů. V letech 
1906–1907 spolu malovali v Antverpách, dále na fran-
couzské riviéře v La Ciotat, Cassis a L'Estaque.

Od roku 1914 až do své smrti žil Friesz v Paříži v Rue 
Notre-Dame-des-Champs, kde získal ateliér po slav-
ném představiteli francouzské akademické malby, 
Williamu-Adolphu Bouguereauovi. V průběhu let 
často zajížděl do usedlosti „Les Jarres“ v Cap-Brun 
nedaleko Toulonu, jejíž exotická zahrada ho výtvar-
ně fascinovala, podobně jako návštěvy rodné 
Normandie.

Koncem prvního desetiletí dvacátého století 
se Friesz vzdálil fauvistickým začátkům a začal 
vázat svůj tvůrčí výraz těsněji k realitě. V mezivá-
lečné době výrazně zapůsobil na mladší uměleckou 
generaci, a to i díky své pedagogické činnosti. Mimo 
jiné česká malířka Věra Jičínská byla za svého poby-
tu v Paříži jeho žačkou.

Posuzovaný obraz Othona Friesze „Baletní škola 
v Châtelet “ je velmi kvalitní autorovou prací dokláda-
jící sílu prvotřídní francouzské malířské tradice. 
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8
ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
AUTOPORTRÉT

kresba uhlem
40 × 22 cm
sign. nezjištěna
na rubu štítky výstav

110 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
ze sbírky Dr. Naděždy Melnikové-Papouškové (1891 
Petrohrad, Rusko – 1978 Praha), kulturní historičky 
a folkloristky
 
Vystaveno
Jan Zrzavý, Souborná výstava. Dílo z let 1905–1940. 
Praha, Obecní dům, Praha, 6.–31. 3. 1940, č. k. 232a 
(„Vlastní portrét“)
Umělci o sobě. Výstava autoportrétů. Alšova síň 
Umělecké besedy, Praha, 21. 1. – 23. 2. 1941, č. k. 72

inspirace (předznamenávajících poválečné klasicistní 
tendence), na straně druhé ve volném využití prvků 
kubismu. V roce 1918 má první samostatnou výstavu 
v Topičově salonu, která mu otevírá cestu k publiku, 
a zároveň se podílí na založení skupiny Tvrdošíjní. 
Již tehdy ho objevuje nejmladší generace, která se 
záhy seskupuje v Devětsilu.

V krásném textu „Jan Zrzavý – předchůdce“ (in: „Dílo 
Jana Zrzavého. 1906–1940 “, vyd. Umělecká bese-
da a Družstevní práce, 1941) upozornil Karel Teige 
na pozoruhodný fakt: „Okolnost, že mnohé [Zrzavého] 
obrazy jsou provedeny v grisaillu (…), vysvětluje, 
proč (…) kresba uhlem může být Zrzavému rovnocenná 
s obrazem. Jeho uhlokresby větších rozměrů nejsou 
jen skizzami a studiemi k definitivním plátnům; jsou už 
samy obrazem. Vrací-li se Zrzavý po čase k těmto kres-
bám, aby je transponoval do olejomalby, ať už v grisail-
lu (Přítelkyně) nebo s barevnými lazurami (Melancholie 
II), převádí pouze obraz z materiálu do materiálu; řekli 
bychom, že malbou kopíruje předchozí kresbu, tak jako 
kresbou kopíroval co nejvěrněji svou představu. (…) 
I tam, kde z jakýchkoli důvodů nedojde k převodu 
mentální představy a vize, co nejexaktněji ustálené 
kresbou, do barev olejomalby, zůstává taková uhlokres-
ba (…) definitivním obrazem, je rovnoprávná a rovno-
cenná ostatním obrazům.“

Posuzované dílo je unikátní a pozoruhodné hned 
v několika aspektech. Jednak tím, který výše uvedl 
Karel Teige, že v imaginativní tvorbě Jana Zrzavého 
je kresba přesným zrcadlením tzv. „vnitřního modelu“, 
duchovní formy, v níž se vyhranila psychická před-
stava. Potvrzuje to i výrok samotného malíře, že než 
začne vytvářet obraz, musí „jej mít do poslední čárky 
v hlavě hotový“.

Druhým klíčovým aspektem je vlastní námět, 
autoportrét. Pro málokterého malíře dvacátého 
století hrála autostylizace tak výraznou úlohu jako 
u Jana Zrzavého, potvrdil to ostatně hned na počátku 
své tvorby „Vlastní podobiznou I “ (1907) v orientálním 
klobouku. Zrzavý měl sklony k exhibici a narcismu, 
původně toužil být hercem. „Měl úžasný smysl pro 
svou legendu, věřil jí a dovedl ji vsugerovat i druhým. 
To byla jeho celoživotní velká role.“ (M. Lamač) Oproti 
„rozbouřenému mládí “ se v posuzovaném díle prez-
entuje výrazně civilněji, což souviselo s jeho tvůrčím 
směřováním ve dvacátých letech, avšak připojené 
motto „Máje“ Karla Hynka Máchy, jež je výkřikem 
touhy lidského srdce po volnosti uprostřed nesvo-
body, výrazem pochyb o možnosti naplnit ideální 
představu života a lásky, zcela jasně odhaluje 
Zrzavého vidění sebe sama jako osoby výjimečné 
a výlučné, odlišující se od všech ostatních.

Posuzované dílo „Autoportrét “ je autentickou, exkluz-
ivní a uhrančivou prací Jana Zrzavého, autora, který 
má v českém výtvarném umění významné a ojedinělé 
postavení. Patří k tvůrčí generaci, která se již před 
začátkem prvního desetiletí dvacátého století podíle-
la na vytváření široké základny českého moderního 
výtvarného projevu. Přitom nepodléhal proměnlivým 
„módám“ a „trendům“ a šel přesvědčeně vlastním 
směrem, dle svého vyhraněného osobního vidění 
a cítění. Rané obrazy Jana Zrzavého ovlivnil secesní 
symbolismus, jsou hledáním odpovědi na životní 
otázku: „Co a proč? “. Takové zaměření ho přived-
lo do společnosti názorově blízkých, na ducho-
vní obsahy orientovaných autorů (E. Pacovský, 
F. Konůpek, J. Váchal, F. Kobliha ad.). Spolu s nimi 
se stal v roce 1910 členem výtvarného sdružení 
Sursum. Tehdy zároveň vstupuje do SVU Mánes, 
jehož členských výstav se účastní do roku 1917. 
Od let 1910–11 krystalizuje jeho vlastní výtvarný výraz, 
na jedné straně v pevně uzavřených formách klasické 



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR | 27



28 | 1. ART CONSULTING

9
BÍLEK ALOIS (1887–1961)
BEZ NÁZVU (KOMPOZICE)
1914
olej, plátno
44,5 × 54,5 cm
sign. LD A Bílek 1914

350 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

k němu docházel dvakrát týdně a účastnil se diskuzí 
o umění s jeho přáteli. Malířovy literární známosti 
přitom nebyly nijak náhodné, protože právě poezii 
– a její vyjádření prostřednictvím barev – považoval 
za základní poslání výtvarné tvorby.

Významným inspiračním zdrojem pro něj byla také 
hudba. V akvarelech a nečetných olejomalbách 
mu šlo o vizualizaci zážitku z poslechu skladeb kon-
krétních interpretů (např. F. Chopin).

Roku 1928 se Alois Bílek vrátil se svou rodinou 
definitivně do Prahy. Kromě volné tvorby oscilující 
mezi klasickými tématy ženských aktů v idylickém 
prostředí a lyrizovanými apoteózami lidské práce 
se věnoval také výzdobě reprezentativních budov, 
zejména ve figurálním řešení jejich oken (např. 
v budově spořitelny v Lounech, Krajského úřadu 
Středočeského kraje ve Zborovské ulici v Praze, 
Sanatoria ve Vyšných Hágách na Slovensku ad.).

Reprodukované dílo Aloise Bílka „Bez názvu 
(Kompozice) “ pochází ze sběratelsky cenné kolekce 
autorových prací, které zásadním způsobem oboha-
cují naše poznání malířovy nepočetné nepředmětné 
tvorby let 1913–1914, jež v celoevropském kontextu 
patří k nejradikálnějším řešením abstrakce v její 
rané fázi.

Vzácnost posuzovaného díla je o to větší, že se jedná 
o olej na plátně. Autorovy abstraktní kompozice 
jsou totiž z velké většiny práce na papíře a jen malý 
počet vznikl skutečně malířskou technikou. Oproti 
lazurním, plošně řešeným akvarelům se tato olejo-
malba vyznačuje doslova „staccatem“ pastózního, 
děleného rukopisu, nechávajícím přímo pocítit vib-
raci zjitřených smyslů. Lze se domnívat, že Bílkovou 
ambicí tu byla vizualizace hudby, zachycení gradací 
ve vlastní skladbě i celkové intenzity prožitku.

Jediná výrazná vertikála umístěná na střed v horní 
polovině obrazu „kotví“ prostor formovaný sofisti-
kovaným systémem průniků částí kruhových výsečí. 
Efekt celé kompozice zásadním způsobem spo-
luutváří barevné řešení, bravurně vyvažující teplé 
(radostné) a studené (smutné) tóny.

Autor své vědecké poznatky korigoval vlastní intu-
icí. Jak se sám vyjádřil: „Fyzika barvy pomáhá nám 
k větší jistotě, ne-li k neomylnosti. Jakmile z fyziky 
přejdeme k účinku psychologickému, musíme tak 
činiti pozorně, řekl bych s bázní. Nejsme nikdo neo-
mylným, a proto odvahu při posudku dodá nám, vedle 
fyzických vlastností barvy, vědomí naší velké lásky 
a hluboké úcty k ní…“

Reprodukovaná olejomalba „Bez názvu (Kompozice) “ 
je originálním, sběratelsky pozoruhodným, barevně 
a kompozičně velmi oku lahodivým, plně abstrakt-
ním dílem Aloise Bílka, rodáka z malé vísky Skoupé 
u Petrovic na Příbramsku, který se v kosmopolit-
ní Paříži v letech 1913–1914 stal jedním z prvních 
bezpečně doložených tvůrců nefigurativního 
umění. Toto průkopnictví, které spojuje Aloise 
Bílka s Františkem Kupkou, Vasilijem Kandinským, 
Kazimirem Malevičem či Pietem Mondrianem, však 
zůstávalo světu téměř skryto až do osmdesátých let 
dvacátého století, kdy při třídění autorovy pozůsta-
losti došlo k docenění jeho nepředmětných prací, 
jež začaly být zařazovány do výstavních projektů, 
zprvu především v zahraničí. Komplexněji byla 
Bílkova abstraktní tvorba představena v Národní 
galerii v Praze až v roce 1998. Na novodobou soubor-
nou prezentaci, jež by ukázala také jeho následný 
vývoj k monumentalizujícímu neoklasicismu a soci-
álně laděné tvorbě, práce Aloise Bílka stále čeká.

Bílek, stejně jako Kupka, podrobil výtvarné pro-
středky samostatnému vědeckému zkoumání. 
Na základě spisů Hermanna Helmholtze a Michela 
Eugena Chevreula, autora slavného pojednání 
„O zákonu simultánního kontrastu barev “, studo-
val teorie barev a jejich psychologické působení. 
Dle poznámky v autorově deníku tyto teorie spolu 
s vlastními malířskými výsledky vědeckého bádá-
ní, obrazy „barevných škál a harmonií“, mocně 
zapůsobily na zmíněného Émila Verhaerena, bel-
gického básníka žijícího v Paříži. Víme, že Bílek 

Radikální řešení 
abstrakce, v rané fázi
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NEMES ENDRE (1909–1985)
ZÁTIŠÍ S HUDEBNÍM NÁSTROJEM, KNIHOU 
A LAMPOU
1935
olej, plátno
80,5 × 70,5 cm
sign. LD Endre Nemes, na rubu 2× Endre 
Nemes / 1935
na rubu popis díla autorem

450 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno�a reprodukováno
Endre Nemes, Galéria mesta Bratislavy, 2007,  
č. 15, s. 31
Endre Nemes (1909–1985), „De tidiga åren“ verk 
från 30- ich 40-talen, Galerie Bel’Art, Stockholm, 
Švédsko, 2000, č. k. 11

ných umění u prof. Willi Nowaka, který od roku 
1940 trvale žil ve Švédsku. Jeho dnes celosvětově 
vyhledávaná tvorba se vyvíjela v několika etapách, 
od exprese a ohlasů lyrického kubismu, přes osobitý 
surrealismus až k abstrakci.

Endre Nemes vždy vzpomínal na širokou kosmopo-
litní společnost předválečné Prahy, hlásil se k praž-
ským přátelům a k barokní tradici. Sám se vyjá-
dřil, že jeho metafyzické obrazy z let 1937–1938 
byly „ jakýmisi madonami, ochránkyněmi ohrožené 
Prahy…“. Ve Švédsku postupně dosáhl náležité-
ho uměleckého a společenského uznání. V letech 
1947–1955 působil jako rektor výtvarné školy Valand 
v Göteborgu, jejíž profil významně obohatil. Býval 
pověřován monumentálními výtvarnými realiza-
cemi – např. pro Göteborskou univerzitu, školy, 
nemocnice a spořitelny ve Stockholmu a dalších 
městech, výtvarnými úkoly pro švédský parla-
ment. Vytvořil známky pro švédskou poštu. Založil 
uměleckou skupinu Minotaur a sdružení Umělci 
v exilu. V roce 1965 získal švédskou Státní cenu, 
následně Medaili prince Eugena za tvorbu, byl jme-
nován členem Královské akademie. Vystavoval 
snad ve všech evropských zemích i v USA; sbírkově 
je zastoupen v Národní galerii v Praze, Slovenské 
národné galerii v Bratislavě, v Muzeu moderního 
umění ve Stockholmu, Philadelphia Art Museum 
či Brooklyn museum.

Jestliže Nemesovým tvůrčím východiskem byl 
expresionismus, vývojová logika ho záhy doved-
la ke kubismu v jeho pozdní, syntetické verzi. 
Předložené dílo „Zátiší s hudebním nástrojem, lampou 
a knihou “ je reprezentativním, krásným a vzácným 
příkladem této fáze ohraničené lety 1933–1938. 
Zatímco v prvních dvou letech uvedeného období 
je Nemes v pojetí často vznikajících zátiší poměrně 
blízký Fillovi, rok 1935, kterým je datován posuzova-
ný obraz, přináší výraznou změnu. Nad smyslovou 
spontaneitou zvítězí plošnější, dekorativnější roz-
vrh, označitelný za velmi svébytnou podobu lyrické-
ho kubismu, který byl jednou z výrazných tendencí 
české poetické malby první poloviny třicátých let.

Spisovatel Peter Weiss napsal: „Ve svých komnatách, 
vybudovaných ze snů, halucinací a vizí, se pohybuje 
malíř, pozoruje předměty, uspořádává je, nechává 
je fungovat a hrát dynamickou hru na poli plném 
napětí, nevyrušovaném ničím nezúčastněným.“ 
(In: E. Nemes, Národní galerie v Praze, 1982) Tato 
básnivá slova, použitá pro Nemesovo chiricovské 
období, vystihují plně veškeré kvality „Zátiší s hudeb-
ním nástrojem, lampou a knihou “, jež neklamně před-
znamenává autorův další vývoj k imaginativní malbě.

Posuzovaný obraz „Zátiší s hudebním nástrojem, 
lampou a knihou “ je originálním, sběratelsky vzác-
ným, lyricky kubistickým dílem Endre Nemese, 
malíře evropského formátu, představitele sloven-
ské „generace 1909“ (C. Majerník, J. Bauernfreund, 
B. Hofstädter, J. Želibský, E. Nevan, J. Mudroch, 
P. Matejka…) a absolventa pražské Akademie výtvar-
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KUPKA FRANTIŠEK (1871–1957)
STUDIE K SÉRII C, V
1935–1937
akvarel, kvaš, koláž, papír
45 × 14,5 cm
sign. UD Kupka
na rubu štítky výstav: Musée d´art et 
D´Industrie, Saint-Étienne,1964, n. 2, 
Le Bateau-Lavoir, Paris

2 800 000 Kč

přiloženo potvrzení autenticity od Pierra Brullé 
ze 14. září 2004
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Galerie Berès, Paříž, Francie
1st DIBS 1stdibs.com

Vystaveno
Galerie Le Bateau Lavoir, Paříž, Francie; Cinquante 
ans de collage (Padesát let koláže), Musée d'art et 
d'Industrie, Saint Etienne, Francie, 1964, č. 2
František Kupka, Oeuvres sur papier (Díla na papíře), 
Galerie Le Minotaure, Paříž, Francie, 5. 10. – 11. 11. 
2006

Posuzované dílo „Studie k Sérii C, V “ je autentickou, 
sběratelsky vzácnou, vizuálně velmi bohatou a v pro-
táhlém vertikálním formátu i propojení s koláží oje-
dinělou abstraktní prací Františka Kupky, pionýra 
nepředmětné malby, jehož tvorba patří k nejcenněj-
ším hodnotám pokladnice světového umění dvacá-
tého století.

Autorova tvorba prošla složitým procesem vývojové 
krystalizace. Od realistických počátků, přes seces-
ní symbolismus až k průlomu k abstrakci v letech 
1910–1913, ke svobodnému rozvinu fantazijních slo-
žek a elementů v úchvatných kosmologických vizích 
a vizuálně dokonalému jazyku geometrických forem. 
Hlavním cílem Františka Kupky bylo vyjádření skryté 
dynamiky vnitřních sil určujících podobu našeho 
světa v jeho fascinujícím bohatství.

František Kupka se narodil roku 1871 v Opočně jako 
nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava 
Kupky. Od roku 1872 žila rodina v Dobrušce, kde otec 
získal místo obecního tajemníka. Po ukončení 
základní školy nastoupil mladý František do sedlář-
ské dílny Josefa Šišky. Ten byl byl velkým spiritis-
tou a pořádal pravidelné seance, čímž svého učňě 
nesporně ovlivnil. S výučním listem se však Kupka 
nespokojil a v roce 1886 se přesunul do Jaroměře, 
kde ho ředitel řemeslnické školy Alois Studnička při-
pravil ke zkouškám na Akademii výtvarných umění 
v Praze. Téhož roku byl přijat ke studiu do ateliéru 
prof. F. Sequense.

V roce 1891 odchází Kupka na Akademie der 
bildenden Künste do Vídně. Krátce pobývá 
v Diefenbachově malířské kolonii v Hüttelsdorfu. 
Roku 1895 se usazuje na Montmartru v Paříži. 
Studuje na Académie Julian a École des Beaux-Arts, 
živí se ilustracemi (začíná spolupracovat s časopi-
sem Cocorico) a návrhy plakátů, vyučuje teosofii 
a působí jako spiritistické médium. Roku 1900 rozvíjí 
spolupráci s časopisy L'Assiette au Beurre, Canard 
Sauvage, Temps nouveaux. Vznikají slavné satirické 
cykly Peníze, Mír a Náboženství. Roku 1902 ilustruje 
monumentální dílo Elisée Recluse Člověk a země. 
Získává zlatou medaili za obraz Balada – Radosti 
na Světové výstavě v St. Louis v USA (1904). Roku 
1906 se usazuje na předměstí Paříže, v Puteaux, 
kde setrvá až do konce svého života.
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V letech 1905–1909 ilustruje Píseň Písní, Erynie 
Leconta de Lisle, Aristofanovu Lisystratu 
a Aischylova Prométhea. Léta 1909–1912 jsou 
dobou intenzivních studií (Newton, Chevreul, 
přednášky fyziologie, pracuje v laboratoři biologie 
na Sorbonně), jež vyústí v historický průlom od zob-
razující malby k abstrakci. Na Podzimním salónu 
v Paříži v roce 1912 představí nepředmětné malby 
„Amorfa – Teplá chromatika“ a „Amorfa – Dvoubarevná 
fuga “, z nichž zejména druhá se stala ikonickým 
dílem počátků abstraktního umění.

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 nečeka-
ně přetnulo 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.

Roku 1931 se Kupka stal jedním ze zakládajících 
členů mezinárodního hnutí Abstraction-Création. 
O pět let později byl zastoupen na výstavě Kubismus 

a abstraktní umění pořádané Muzeem moderní-
ho umění v New Yorku. Roku 1946 se v pražském 
Mánesu u příležitosti autorových 75. narozenin 
uskutečnila velká retrospektiva jeho díla. V tomto 
roce se Kupka také poprvé zúčastnil Salonu des 
Réalités Nouvelles, kde pravidelně vystavoval až do 
své smrti.

Předložené dílo „Studie k Sérii C, V “ je vizuálně opu-
lentně orchestrovanou Kupkovou prací z období, kdy 
autor začíná být mezinárodně oceňován a s pocitem 
určitého zadostiučinění vstupuje do pozdní fáze své 
tvorby. Jejím hlavním východiskem se stala redukce, 
soustředění se na lapidární elementy, geometric-
ké znaky – vertikální a horizontální linie, čtverce 
a obdélníky. Kupkův projev se dostává do blíz-
kosti konstruktivního jazyka Mondrianova a van 
Doesburgova okruhu (Théo van Doesburg ostatně 
roku 1931 nabídl Kupkovi čestné předsednictví 
v nově založené mezinárodní skupině „Abstraction 
– Création“, které český rodák odmítl jen kvůli zdra-
votní indispozici).

Předložené dílo „Studie k Sérii C, V “ je výjimečné 
v tom, že stejně jako v celé Sérii C (Kontrasty) tu 
autor formy zjednodušené v duchu nové geometrie 
opět záměrně komplikuje, aby vytvořil složitější 
vztahy reprezentující dynamičnost soudobého 
světa. Je to fascinující obrazové univerzum vertikál, 
horizontál a kruhovitých tvarů, stejně jako různo-
rodě rozehraných barev, navzájem si konvenujících 
a naopak. V realizaci finálního obrazu „Série C, V “ 
(65,5 × 65,5 cm, soukromá sbírka, 1935–1946) k těmto 
kompozičním prvkům evokujícím atmosféru sou-
střeďování i odeznívání pohybu přistupuje ještě 
výrazný akcent iluzivní hloubky.

Je fascinující, že vzrušující rytmizace „Studie k Sérii 
C, V “ není závislá jen na vymezeném prostoru vlast-
ního díla, ale podněcuje dynamiku ozvěny v mysli 
diváka.
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PROCHÁZKA ANTONÍN (1882–1945)
ALEJ
olej, deska
64,5 × 80 cm
sign. PD Ant. Procházka, na rubu Ant. 
Procházka
na rubu název díla autorem

650 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Jiří Hlušička
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

byly natolik vyhraněné, že jeho kroky záhy vedly 
na Uměleckoprůmyslovou školu, jež ho však svou 
tradiční výukou neuspokojila, až nakonec zakotvil 
na Akademii výtvarných umění (roku 1904 přestou-
pil do třetího ročníku k prof. V. Bukovacovi). Ta se 
stala doslova „líhní talentů“ celé generace – mezi 
Procházkovy spolužáky patřili Emil Filla, Otakar 
Kubín (Coubine), Bohumil Kubišta, Václav Špála, 
Bedřich Feigl, Willi Nowak, Alfred Justitz, Rudolf 
Kremlička a další, kteří zanechali výraznou stopu 
na bohaté cestě českého moderního umění. V letech 
1907 a 1908 se stává účastníkem obou výstav skupi-
ny Osma, o tři roky později členem Skupiny výtvar-
ných umělců. Přestože se již tehdy řadil k předním 
představitelům moderní české kultury, musel se 
z existenčních důvodů delší dobu věnovat peda-
gogické 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.

Ve své pozdní, neoklasicistně laděné tvorbě dal 
Antonín Procházka obrazovou podobu světu, z něhož 
vyzařuje šťastná pohoda bytí. Jak napsal malí-
řův přítel Vítězslav Nezval, Procházka se ve svém 
tvůrčím vzletu „ (…) jedním svým křídlem (…) dotýká 
vznešené lahody antického ideálu, druhým se odráží 
od intimní něhy ducha lidové tvorby. Syntéza, kterou 
vytváří (…) mezi těmito dvěma póly, je dílem jeho nej-
vlastnější povahy, úsměvné a hluboce lidské, směřující 
k harmonické dokonalosti a zasvěcené přirozenosti 
a dobrotě“.

Přestože v motivickém zaměření dominovaly v auto-
rově tvorbě figurální obrazy, v menší míře vznikaly 
od pozdních dvacátých let také krajinomalby, v nichž 
Procházku výtvarně zajímalo především harmonic-
ké vrůstání architektury do přírodního rámce, a to 
často – v souladu s klasicistním obdivem k tradici 
antického středomoří – přiznaně jižního typu. Tak je 
tomu i v posuzovaném díle, které je však konkrétním 
motivem a kompozičním řešením poměrně unikátní. 
Jeho hlavní dominantou je na zlatém řezu umístěná 
stromová alej, jež odvádí divákův pohled do dálky, 
magicky prosvětlené zlatistým světlem. Tato záře, 
odpozorovaná z pláten barokních velikánů, jež 
Procházka miloval, se pak ponejvíce koncentruje 
v motivu idealizovaného města, jemně a rafinovaně 
malířsky „vykresleného“.

Posuzovaný obraz „Alej “ je kvalitním pozdním 
Procházkovým dílem, krásným právě tím, že si 
v něm poučený sběratel může tak trochu odpoči-
nout od autorovy převažující figurace, aby se nechal 
okouzlit lyrickou vzpomínkou na slunnou Itálii a její 
sněhobílá města na úpatí Apenin.

Posuzovaný obraz „Alej “ představuje autentické, 
po všech stránkách neobyčejně harmonické, moti-
vicky ojedinělé dílo Antonína Procházky, autora, 
který spolu se svými vrstevníky z legendární „Osmy“ 
a „Skupiny výtvarných umělců“ svou tvorbou a veš-
kerým konáním přispěl k tomu, že se české umění 
významným způsobem podílelo na výbojích a pře-
vratných změnách evropské moderní kultury. Svou 
participací na iniciačním nástupu expresionismu 
se účastnil nezbytného rozchodu s malířskou tradicí 
minulosti a vstupu do dynamického století dvacá-
tého. Následným příklonem k problematice kubis-
mu dal vzniknout spolu se svými nejbližšími druhy 
B. Kubištou, E. Fillou, V. Benešem a O. Gutfreundem 
i architekty J. Gočárem, J. Chocholem, P. Janákem 
ad. ve světovém kontextu prokázanému pražskému 
kubistickému centru. Přechod od kubismu ke klasi-
cismu, ke kterému dospěl kolem poloviny dvacátých 
let, nebyl náhlým a umělým výtvarným přerodem, 
ale zcela logickým vývojem, podloženým jeho roz-
sáhlým studiem staré evropské i východní kultury 
a filozofie.

Život Antonína Procházky se v dětství utvářel 
v harmonickém prostředí malé hanácké vesničky 
Vážany nedaleko Vyškova. Pestrá barevnost krojů 
a jadrná zemitost malebného kraje skýtaly chlapci 
základní zážitky, ze kterých ve své výtvarné tvorbě 
„podprahově“ vždy těžil. Zatímco rodina by bývala 
měla ráda z Toníka sedláka (jeho otec pocházel 
ze selského rodu) a později kněze (v matčině rodině 
se toto povolání vyskytovalo), chlapec tíhl spíše 
ke kreslení a zájmu o literaturu, zálibám, jež se 
u něj později stále prohlubovaly. Prostředí vhodné 
ke svému duševnímu rozvoji tak našel jako student 
arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Po absolu-
toriu vedla jeho cesta do Prahy, kde na přání neú-
stupných rodičů nastoupil roku 1901 na právnickou 
fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity, kde vydržel 
tři semestry. Zájmy mladého muže však již tehdy 
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MALLÝ GUSTÁV (1879–1952)
ČTENÁŘKA
olej, plátno
59 × 48,5 cm
sign. LD G. Mallý

80 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz je motivicky a stylově zcela typic-
kou prací sběratelsky vyhledávaného představitele 
slovenské moderny. „Čtenářka“ vyniká především 
propojením umělcova expresivního cítění s nehero-
icky vnímanou národopisnou tradicí. Gustav Mallý 
tu prokázal své pevné pouto k rodnému kraji, jež ho 
nevedlo k retrográdním uměleckým formám, k čemuž 
někdy folklorismy podněcovaly, ale naopak ke zcela 
modernímu, uvolněnému malířskému výrazu, zhod-
nocujícímu podněty z expresionismu, fauvismu 
i kubismu. Celkovou působivost díla umocňuje velmi 
krásný kolorit v poetických tónových kontrastech.
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SLAVÍČEK JAN (1900–1970)
Z DALMÁCIE
1929
olej, malířská lepenka
28 × 35 cm
sign. PD monogram J. S., LD Honza Slavíček 
1929, na rubu Jan Slavíček
na rubu název díla autorem s přípisem Putovní 
výstava č. 1

40 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Reprodukovaný obraz „Z Dalmácie“ je originálním, 
fauvisticky skvěle orchestrovaným, vzácným 
raným dílem Jana Slavíčka, autora, který se stejně 
jako jeho otec Antonín zapsal výrazným způsobem 
do dějin české malby. Zatímco Antonín Slavíček 
patřil k představitelům tzv. generace devadesá-
tých let, jejímž úkolem se stalo nelehké „dohánění 
Evropy“, v časové posloupnosti se mezi otce a syna 
vřadilo velmi výrazné pokolení Osmy a Tvrdošíjných, 
které z pozic domácí tradice dokázalo reagovat 
na nejvýznamnější výsledky světové moderny. Tvůrčí 
rozlet Jana Slavíčka již nebyl zatížen tímto neleh-
kým poměřováním se se světem. Autor, odchovaný 
v podstatě od kolébky prostředím otcova ateliéru, 
tak mohl zcela přirozeně již ve svých nejranějších 
obrazech dospět ke kvalitě projevu zcela souměři-
telnému s reprezentanty francouzského moderního 
malířství.
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DERAIN ANDRÉ (1880–1954)
PORTRÉT GENEVIÉVE
1937–1938
olej, plátno
42 × 33,5 cm
sign. PD A. Derain
na rubu štítek Van Diemen-Lilienfeld Galleries 
v New Yorku

950 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Van Diemen – Lilienfeld Galleries, New York, USA
soukromá sbírka, USA
Achim Moeller Fine Art Ltd. New York, USA; 
Christie’s New York, Impressionist and Modern Art, 
20. 2. 2002, pol. 56
Karl & Faber, Mnichov, Německo, Moderne Kunst – 
Ausgewählte Werke, 7. 12. 2016, pol. 531
Galerie Pictura, Praha, 29. 3. 2017

Reprodukováno�a uvedeno
Souborný katalog díla A. Deraina: M. Kellermann, 
André Derain, Catalogue raisonné de l ’oeuvre peint, 
Tome III 1935–1954, Éditions Galerie Schmit, Paris, 
1999, č. 1852, s. 123 („Portrait de Geneviève, au fou-
lard, nièce de l'artiste“)

Posuzovaný obraz „Geneviève v šátku “ je originál-
ním, výrazově silným, osobně laděným dílem André 
Deraina, malíře, bez něhož se neobejde žádný pře-
hled světového moderního umění dvacátého století, 
autora, který nejednou ve své tvorbě prokázal roli 
ukazovatele nových cest. Svou kariéru začal akcen-
tací divokých a ostrých barev jako jeden z fauvistů, 
ale vášeň pro Cézanna a zájem o negerské umění 
ho záhy přivedly k jiným výtvarným prioritám. Derain 
se vůbec jako jeden z prvních zajímal o africkou 
plastiku. To ho propojilo s Picassem a Braquem, 
kteří taktéž začali zkoumat vzájemné vztahy mezi 
tvary a objemy a dospěli ke geometrické stylizaci. 
Derain určitou dobu rozvíjel cézannovský styl, avšak 
potřeba uchovat kompaktní formu a inklinace ke 
starým mistrům z něj na počátku dvacátých let uči-
nila předního představitele neoklasicistního hnutí.

Posuzovaný obraz „Geneviève v šátku “ je nádhernou 
ukázkou Derainova pozdějšího senzualistického 
realismu, jeho úsilí o co nejčistší výtvarný výraz, 
a současně dokladem jeho mistrných portrétních 
schopností.

Žánr moderní podobizny představoval důležitý 
aspekt autorovy tvorby od desátých let. Jeho por-
trét Lucie Kahnweilerové z roku 1913 v realistickém 
stylu s bohatě rozehraným dekorativním pozadím 
byl  velkým překvapením pro celou avantgardně 
orientovanou scénu – a to překvapením takovým, 
že na ně musel zareagovat i sám Pablo Picasso při-
hlášením se k neoklasicistnímu stylu a především 
pak nejpříměji ve známém portrétu své ženy, Olgy 
Chochlové (1918).

Stejně jako ve zmíněné slavné podobizně Lucie 
Kahnweilerové, i v posuzovaném portrétu „Geneviève 
v šátku “ rozehrává Derain neobyčejnou barevnou 
symfonii z „prostých“, zemitých tónů. Ve chvíli, 
kdy měl před sebou důvěrně známou tvář své milo-
vané neteře Geneviève Taillade (*1919), přezdívané 
„Javotte“, pozdější herečky a předsedkyně Asociace 
přátel André Deraina, kterou zachycoval již od nejút-
lejšího věku, si mohl dovolit pracovat zcela svobod-
ně a nenuceně. Ponechal malířskému štětci ležérní 
spád, až gestický, aniž by však opomněl věnovat 
veškerou péči ztvárnění jemného výrazu mladé 
krásky.

V posuzovaném Derainově portrétu „Geneviève 
v šátku “ máme před sebou dokonalou souhru malíř-
ské moudrosti a neutuchajícího tvůrčího tempera-
mentu.
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KUBÍN OTAKAR (1883–1969)
PROVENSÁLSKÁ KRAJINA S CYPŘIŠI
1929
olej, plátno
54,5 × 65,5 cm
sign. PD Coubine
na rubu štítek s popisem z roku 1929, razítko 
a štítek: Vystaveno Galeri Moderna, 2019

550 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
České umění ve Francii, Galerie Moderna, Praha, 
24. 10. – 1. 12. 2019

neklid se stupňoval se zhoršenými životními pod-
mínkami, jež přineslo vyhlášení války. Následná 
poválečná proměna senzibility, přestěhování se do 
Aptu (Vaucluse) a osobní tragédie v podobě úmrtí 
milované ženy a syna přivedly Kubína do ústraní 
k odříkavé soustředěné práci. Tehdy se zrodila jeho 
neoklasicistní metamorfóza nového realismu a nové 
věcnosti. Jeho osobitý „pastorální styl“ se postup-
ně stal synonymem pro celou tendenci. Z Otakara 
Kubína se stává Othon Coubine. Francouzský přepis 
jména téměř symbolicky s sebou přináší slávu, uzná-
ní, bohatství i spokojenost, je spojen s autorovou 
uměleckou a životní zralostí. Do let 1919–1939 spadá 
Coubinovo vrcholné období.

Francouzská krajina, to byla pro Coubina přede-
vším Provence. Roku 1925 se natrvalo usazuje 
v Simiane-la-Rotonde pod Nízkými Alpami (Basses 
Alpes, dnes Alpes-de-Haute Provence). Tam na 
dlouhou dobu nalezl – jak se sám vyjádřil – Arkádii 
svého života a umění. Zamiloval si krajinu chudou 
a suchou, kterou Pablo Picasso nazval „nelid-
skou “. Připomínala mu jistě něco z „drsnosti“ rodné 
moravské krajiny z okolí Boskovic. Pocity odcize-
nosti (jak ještě po dlouhých letech přiznal v dopise 
J. Mahenovi: „Jsem tu stále ještě cizincem“) kompen-
zuje těsným přilnutím k tehdy spíše pozapomenuté 
oblasti jižní Francie. Odhaluje naprosto osobité kouzlo 
kraje, jenž má ve své prostotě antickou vzneše-
nost. Hranici malířsky přitažlivé Provence posunul 
asi 50–100 km severně od Aix-en-Provence, kde tvořil 
Cézanne. Objevil tuto krajinu nejen pro sebe, ale i pro 
Francouze, „kteří tento čin vysoce ocenili tím, že ho 
zařadili mezi své nejpřednější malíře“.

Posuzovaný obraz představuje nádherné krajinné 
panorama z Haute Provence. Svůj záběr si Coubine 
zvolil přímo v terénu, neboť byl spolu s Eugenem 
Boudinem přesvědčen, že „vše, co je namalováno 
přímo a na místě, má vždy sílu, moc a životnost, 
jíž nelze docílit v ateliéru “. Jeho tvůrčí pohled 
tu mapuje krásy jedinečného jihofrancouzského 
regionu, v němž je vzduch voňavý, z prostých sta-
veb dýchají věky, v údolí se nacházejí malá úrodná 
políčka, vegetace je bohatá na mandloně, olivovníky 
a cypřiše a táhlé kopce přecházejí na obzoru v maje-
státní korunu velehor. Coubine dokázal vidět okolí 
Simiane-la-Rotonde, kde se natrvalo usadil, „neu-
navenýma“ očima – sám se k tomu vyjádřil slovy: „…
francouzští kamarádi – malíři mi říkali, že právě proto 
tu vidím spousty věcí, které oni nevidí. Já nemaluji 
každou krajinu, maluji jen tu, která mně má co říci. 
Možná, že ne hned, napoprvé. Třeba ji vidím třikráte, 
čtyřikráte, až nadejde chvíle, kdy světlem převléknuta 
do zcela nových barev a tvarů je tím, co hledám.“

Posuzovaný obraz „Provensálská krajina s cypřiši “ 
je autentickým, vrcholným, nádherně panorama-
ticky rozvinutým dílem Otakara Kubína – Coubine, 
autora patřícího k několika málo českým umělcům, 
kteří proslavili naše malířství po celém světě. 
Narodil se roku 1883 v Boskovicích. Studoval nejprve 
na kamenosochařské škole v Hořicích, poté na praž-
ské Akademii výtvarných umění. Přestože na svého 
profesora Franze Thieleho vzpomínal v dobrém, 
jako na toho, který ho uvedl na cestu, „po které 
nešel žádný z jeho žáků “, byla to patrně spíše cesta 
do Bruselu a Paříže (1905), která mu otevřela oči 
pro Goghův „barevný ohňostroj“. Roku 1907 vystoupil 
spolu se svými vrstevníky, Emilem Fillou, Bohumilem 
Kubištou, Antonínem Procházkou a dalšími na slavné 
první výstavě skupiny „Osma“ (1907), jež, dle dobové-
ho tisku, znamenala „bouřlivé zvíření hladiny bahnité-
ho rybníka pražské kulturní veřejnosti “.

Od následujícího roku vystavuje se Spolkem výtvar-
ných umělců Mánes. Nová cesta do Paříže (1908) 
utvrzuje jeho nadšení pro nové obrazové zákoni-
tosti, jak je reprezentuje malba Vincenta van Gogha 
a Paula Cézanna. Existenční zajištění nachází jako 
asistent kreslení prof. Aloise Boudy na c. k. průmy-
slové škole v Praze. Poklidný novomanželský život 
naruší až rozhodnutí mladého páru přestěhovat se 
natrvalo do Paříže. Přestože Kubínův tehdejší kubo-
expresionismus našel podporu a porozumění zejmé-
na v berlínské galerii Sturm Herwartha Waldena, 
malíř sám se sebou nebyl spokojen. Jeho vnitřní 

Metamorfóza 
nové věcnosti
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KARS JIŘÍ (GEORGES) (1880–1945)
AKT S RŮŽOVÝM RUČNÍKEM
30. léta 20. stol.
olej, malířská lepenka
24 × 19 cm
sign. PD Kars

250 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
sbírka francouzské malířky Henriette Porteu de 
La Morandière, alias Lucie Couvreur (1898–1978)
soukromá sbírka, Francie; De Baecque et Associés, 
Arts du XXe siècle, Hôtel Drouot, 8. 6. 2021, pol. 31

Jiří Kars patří k zakladatelskému pokolení české-
ho moderního umění, ale nestudoval na pražské 
Akademii, ani se neúčastnil společných generačních 
vystoupení. Jeho tvůrčí cesta byla zpočátku šťast-
nější než mnohých současníků, neboť netrpěl hmot-
nými starostmi a mohl se s plnou energií věnovat 
studiu malířství v Mnichově a Španělsku. Svůj druhý 
domov záhy nalezl v Paříži, která byla v prvních 
desetiletích dvacátého století centrem mezinárod-
ního uměleckého dění. Hodnotou svých prací i přá-
telskými vztahy se zařadil do intelektuální společ-
nosti kolem velikánů jako byli Picasso, Braque, Gris, 
Chagall, Derain a Utrillo a teoretiků nových umě-
leckých tendencí jako Apollinaire, Jacob, Salmon 
či Raynal.

Kars se po první světové válce prosadil jako význam-
ný reprezentant klasicismu a moderního realismu, 
směrů, pro něž byl typický návrat ke klasickým 
výtvarným hodnotám jako jasná výstavba obrazu, 
logika formy, respektování lineární a barevné per-
spektivy.

Kars od raných dvacátých let vytvořil na desítky 
obrazů ženských aktů, jejichž vyrovnaná krása skvě-
le naplňuje jeden z ústředních cílů neoklasicismu: 
nostalgickou touhu po ztracené Arkádii, sen o doko-
nalém harmonickém světě. I ve třicátých let, kdy se 
přísnější formy klasicismu oživují těsnějším sepětím 
s realitou, zůstává podstatou malířova názoru doko-
nalá vyváženost všech prvků, přesné řazení ploch 
a objemů, rovnováha hmoty a barvy. Kars zůstává 
věrný svému tvůrčímu směřování. Max Jacob napsal 
v článku uveřejněném v překladu ve Volných smě-
rech (1936): „…Musili byste vidět Karse při práci. …
Nebojí se rozměrných pláten ani aktu v životní veli-
kosti “. Jak skvěle dokládá posuzovaný obraz, Kars 
dokázal s neobyčejnou tvůrčí lehkostí namalovat 
nejen monumentální díla, ale také drobné výtvarné 
skvosty, do nichž snad ještě lépe vdechl svůj pohled 
na ženský svět v jeho intimitě.

V „Aktu s růžovým ručníkem“ typicky soustředil 
veškerou pozornost na postavu mladé ženy jem-
ných rysů, jež s mírným ruměncem ve tváři osušuje 
po koupeli svá ňadra. Celá obrazová koncepce je tu 
podřízena působení ladného dívčího těla, podaného 
cudně v plynulých, jasných obrysech, pouze na lehce 
načrtlém pozadí. Jedná se o velmi krásné komorní 
dílko, v němž se malíř výtvarně syntetickou a kolo-
risticky nesmírně noblesní formou vyznal ze svého 
okouzlení mládím a ženským půvabem. 

Rytíř Čestné legie 
a výrazný člen skupiny 
École de Paris
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NOWAK WILLI (1886–1977)
VYJÍŽĎKA
olej, plátno
59 × 71 cm
sign. PD W. Nowak

70 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Sbírka Izrael, Tel Aviv z  pozůstalosti po Maxi Brodovi

Plátno „Vyjížďka“ je dílem vzniklým na základě „sváteč-
ního prožitku“, v němž se naplno rozeznívá Nowakův 
lyrismus až rokokového 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 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 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 umě-
lecké kolonii podobné Worpswede, pozval Nowaka 
roku 1906 do vesnice Všechlapy. Zde na honu místní 
učitel nešťastnou náhodou Nowaka postřelil do kole-
nou. Broky se nepodařilo vyoperovat. Ze soudem 
určeného 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 série Labských krajin.

Nowak měl svým dílem značný úspěch v němec-
kém 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 kontaktu 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 pře-
stěhování do Mnichova (1912) spoluzaložil skupinu 
Münchener Neue Secession. Po první světové válce 
žil ve Vídni, v roce 1919 se přestěhoval do Berlína. 
Po deseti letech se navrátil do Prahy, aby převzal pro-
fesuru na Akademii výtvarných umění. Působil tam 
až do okupace v roce 1939 a vychoval mnoho žáků.

Předložený obraz „Vyjížďka“ je autentickým, motivic-
ky krásným, lyricko-senzuálním dílem Viléma (Willi) 
Nowaka, umělce patřícího k zakladatelům české 
moderní malby a současně k jejím nejvýraznějším 
představitelům. Bylo tomu tak po celý autorův dlou-
hý život (dožil se jednadevadesáti let), prožitý v plné 
oddanosti tvůrčí práci. V čase mladosti se zapsal 
do historie jako účastník a hlavní organizátor první 
památné výstavy skupiny Osma (1907), jež byla mezní-
kem kolektivního nástupu progresivně orientovaných 
umělců. Vystavoval i na druhé skupinové přehlídce 
o rok později; roku 1909 se pak jeho samostatná 
výstava v pražském Rudolfinu stala branou k mezi-
národnímu úspěchu – navštívil ji dokonce slovutný 
německý historik umění Julius Meier – Graefe.

Zkoumaný obraz „Vyjížďka“ je Nowakovou vyzrálou 
malířskou prací, zcela typickou hned v několika 
tvůrčích aspektech. Tím prvním je promyšlené 
kompoziční řešení, založené na principu výraznými 
dominantami orámovaného hloubkového pohledu 
do krajiny, který odkazuje až ke klasicistním vzorům 
(C. Lorrain). Atmosféru jakéhosi novorokokového lyri-
smu zprostředkovává suverénní, snově chvějivý ruko-
pis, který Vojtěch Volavka srovnával s těmi nejlepšími 
příklady francouzské moderní malby („Je v tom kus 
cézannovské svědomitosti, která nutí umělce pra-
covat tak, že každý tah štětce je na tom místě, kde 
musí právě být.“). Stojí za to však také připomenout, 
že Nowakovým vzdáleným příbuzným byl český 
impresionista Václav Radimský.

Další příznačnou a výraznou kvalitu posuzovaného 
obrazu představuje noblesní a brilantně vyvážený 
kolorit s podtónem autorovy příslovečné „stříbřitě“ 
šedé.

Představitel české 
moderní malby
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NEMES ENDRE (1909–1985)
U STOLU
1934
olej, plátno
64,5 × 49 cm
sign. LD Endre Nemes 34

350 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Jaromír Zemina
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Galerie Art Praha; Adolf Loos Apartment and 
Gallery, Praha, 20. 10. 2019, pol. 65

Endre Nemes vždy vzpomínal na širokou kosmopo-
litní společnost předválečné Prahy, hlásil se k praž-
ským přátelům a k barokní tradici. Sám se vyjá-
dřil, že jeho metafyzické obrazy z let 1937–1938 
byly „ jakýmisi madonami, ochránkyněmi ohrožené 
Prahy…“. Ve Švédsku postupně dosáhl náležité-
ho uměleckého a společenského uznání. V letech 
1947–1955 působil jako rektor výtvarné školy Valand 
v Göteborgu, jejíž profil významně obohatil. Býval 
pověřován monumentálními výtvarnými realiza-
cemi – např. pro Göteborskou univerzitu, školy, 
nemocnice a spořitelny ve Stockholmu a dalších 
městech, výtvarnými úkoly pro švédský parlament. 
Vytvořil známky pro švédskou poštu. Založil umě-
leckou skupinu Minotaur a sdružení Umělci v exilu. 
V roce 1965 získal švédskou Státní cenu, následně 
Medaili prince Eugena za tvorbu, byl jmenován čle-
nem Královské akademie. Vystavoval snad ve všech 
evropských zemích i v USA; sbírkově je zastou-
pen v Národní galerii v Praze, Slovenské národné 
galerii v Bratislavě, v Muzeu moderního umění 
ve Stockholmu, Philadelphia Art Museum či Brooklyn 
museum.

Posuzovaný obraz „U stolu “ patří mezi ta vzácná díla, 
která Endre Nemes vytvořil ještě v Praze, za stu-
dií na pražské Akademii. Již tehdy se projevil jeho 
výrazný talent, který vykrystalizoval do osobitého 
projevu. Léta 1930–1935, strávená v ateliéru prof. 
Willi Nowaka, byla označena za nejšťastnější v uměl-
cově životě.

Předložené dílo je výsledkem Nemesova mimořád-
ného malířského zaujetí a vřelého vztahu ke smy-
slové realitě. Jiří Mašín používá pro toto krátké 
rané období označení „eruptivní expresionismus“. 
Velkými vzory byli pro autora Oskar Kokoschka, 
Pablo Picasso, Pierre Bonnard a samozřejmě sám 
profesor Willi Nowak, spřízněný s německými expre-
sionisty ze slavných skupin „Die Brücke“ a „Der Blaue 
Reiter“. Všechny tyto podněty se pak zcela přiro-
zeně sloučily do autorova originálního výtvarného 
projevu, podtrženého preferencí modravých tónů, 
jež dodávají kompozicím irreálný ráz.

V předloženém díle ztvárnil Endre Nemes velmi 
půvabnou interiérovou mnohofigurální scénu. 
Zachytil dennodenní a přitom současně sváteční 
moment, kdy si tři dámy z lepší společnosti usedly 
v bohatě vyzdobeném pokoji – salonu k popovídání 
při odpoledním čaji. Nejmladší ze zpodobněných 
navazuje svým pohledem přímý kontakt s divákem, 
což zároveň může vést k domněnkám, že Endre 
Nemes tu zpodobnil dívku blízkou svému srdci.

Předložený obraz „U stolu “ je autentickou, expresiv-
ně formovanou, půvabnou mnohofigurální kompozicí 
Endre Nemese, malíře evropského formátu, před-
stavitele slovenské „generace 1909“ (C. Majerník, 
J. Bauernfreund, B. Hofstädter, J. Želibský, 
E. Nevan, J. Mudroch, P. Matejka…) a absolventa 
pražské Akademie výtvarných umění u prof. Willi 
Nowaka, který od roku 1940 trvale žil ve Švédsku. 
Jeho dnes celosvětově vyhledávaná tvorba se vyví-
jela v několika etapách, od exprese a ohlasů lyric-
kého kubismu, přes osobitý surrealismus až k abs-
trakci.
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NEJEDLÝ OTAKAR (1883–1957)
SÁZAVA OD JÍLOVÉHO
1920
olej, plátno
74 × 100 cm
sign. PD Ot. Nejedlý 1920.

240 000 Kč
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figurální stafáž domorodého obyvatelstva. Exotické 
zážitky zhodnotil ještě po návratu do Čech (v srpnu 
roku 1911 v důsledku onemocnění malárií) v dílech 
přesahujících svým významem český kontext.

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

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

Nádherným příkladem Nejedlého nového tvůrčího 
směřování je posuzovaný obraz „Sázava od Jílového“. 
Přichází tu ke slovu zcela charakteristické prvky 
neoklasicismu, obrat k přírodní realitě a jejím monu-
mentálním prvkům, stejně jako odkazy k domácí kra-
jinářské tradici (nemůžeme nevzpomenout na iko-
nické obrazy soutoku Labe s Vltavou od Josefa 
Mánesa, jež lze označit za bezprecedentní malířské 
předznamenání tohoto motivu). Po dobrodružných 
letech v Asii a vyrovnání se s kubismem se autorovo 
cítění se dostává do klidnějších poloh, klade velký 
důraz na kompoziční řešení. Přesto jsou zde stále 
čitelné stopy céznannovského rukopisu a především 
barevné řešení geniálně zrcadlí malířovu typickou 
zjitřenou emocionalitu, jež proniká do všech období.

Nejedlého pobyt v Jílovém roku 1920 (spolu 
s Vincencem Benešem) je v uměleckohistorické 
literatuře označován za významný moment, kdy se 
autorova malba stává „oslavou kypivého života “ 
(L. Hanzlová). Tento vitalismus stvrzují i umělcova 
slova, publikovaná knižně roku 1921: „…Vystoupím 
v Jílovém na skalku a zahledím se k údolím a svahům 
Sázavy, Berounky a Vltavy, vyhledám v dálce mlžný 
obraz hradu Pražského, (…), zajedu do hlučných ulic 
Prahy, vskočím do víru jejího života a znovu se půjdu 
vykoupat do věčně čisté, věčně nové, obrozující pří-
rody, která neustává rozdávati ze svých nevyčerpa-
telných pokladnic. Ó, jak bohatý a plný kontrastů jest 
život.“

Posuzovaný obraz „Sázava od Jílového“ je původním, 
vrcholně neoklasicistním, koloristicky a atmosféric-
ky mistrným dílem Otakara Nejedlého, významného 
představitele české moderní malby první poloviny 
20. století a jednoho z „matadorů“ domácí krajino-
malby, dlouholetého profesora Akademie výtvar-
ných umění (1925–1957), jenž byl svým žákům velko-
rysým průvodcem po světě umění.

Jeho tvorba prošla vývojem od osobité interpreta-
ce impresionismu, neoimpresionismu a kolorismu 
přes kubismus a neoklasicismus až k vizím hero-
ické krajiny, koncipovaným jako malířský pendant 
Smetanovy hudební oslavy české země. Aktuálnost 
a přitažlivost Nejedlého díla spočívá v rozpětí mezi 
póly domova a ciziny, města a venkova, přírody 
a civilizace, šířeji mezi polaritami avantgardy a tra-
dicionalismu.

V nejranějších krajinomalbách byl ovlivněn impresi-
onismem. Po Engelmüllerovi se jeho druhým učite-
lem stal Antonín Slavíček, od roku 1899 vedoucí ate-
liér krajinomalby na pražské Akademii výtvarných 
umění. Svými radami pomohl vytříbit Nejedlého 
malířský styl. Nezůstalo však jen u teorie. V roce 
1904 spolu oba malíři odjeli do Kameniček, kde setr-
vali do roku 1905 a vytvořili tam řadu obrazů.

V roce 1904 se Nejedlý stal členem Spolku výtvar-
ných umělců Mánes. K jeho malířskému vyzrá-
ní výrazně přispěly i zahraniční cesty. V letech 
1906–1907 navštívil Paříž, Benátky, Londýn, v roce 
1908 byl v Římě a na Sicílii. Jižní kraje jej okouzlily 
hlavně barevností, kterou se snažil zachytit i v obra-
zech. V roce 1908 se seznámil s malířem Jaroslavem 
Hněvkovským, s nímž se v letech 1909–1911 vydal 
vstříc neobyčejnému exotickému dobrodružství, 
v českém kontextu zcela mimořádnému: podnikl 
s ním cestu na Cejlon a do Indie. Motivem bezpro-
středně malovaných obrazů, jež jsou řazeny k vrcho-
lům jeho tvorby, se stalo okouzlení z objevu přírod-
ních scenérií a života v nich – džungle, palmové háje, 
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KARS JIŘÍ (GEORGES) (1880–1945)
TOSSA DE MAR (GIRONA)
1934
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sign. PD Kars 34
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Studoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově 
a brzo se stal velkým příslibem mladého německého 
umění. Zcela přirozeně se však pohyboval po celé 
Evropě, pracoval střídavě v Praze, Mnichově a Paříži, 
kde se roku 1908 natrvalo usadil. Od dvacátých let 
tvořil v duchu neoklasicismu, který se stal výrazným 
mezinárodním proudem.

Karsovo první výrazné tvůrčí období bylo ovliv-
něno německými impresionisty, zejména 
M. Liebermannem a M. Slevogtem. Po roce 1910 
pro něj mělo klíčový význam setkání s dílem Paula 
Cézanna. Jak se později sám vyjádřil, „ohmatával 
kubismus “ a našel v něm svou tvůrčí základnu, i když 
úcta k figuře a předmětu mu nikdy nedovolila rozbít 
kompaktní tvar. Jeho ženské akty, portréty a zátiší 
vzniklé po první světové válce vrchovatě naplňují 
cíle nově aktualizovaného klasicismu, monumenta-
litu a řád. Jiří Kars proslul zejména jako malíř žen-
ství v klidné věcnosti, oplývající vyhraněným citem 
pro krásu, třebaže někdy byl jeho projev i vitálně 
expresivní a nevyhýbal se ani určité barokizace 
tvarů.

Kromě pařížského ateliéru tvořil i ve Španělsku, 
nedaleko Barcelony (Tossa de Mar) a v roce 1938 
si zařídil byt a ateliér také v Praze. Ostatně do Čech 
se vracel celý svůj život a každoročně tu trávil něko-
lik měsíců. V roce 1937 realizoval v Praze v Mánesu 
retrospektivní výstavu, kterou poctil návštěvou 
prezident Edvard Beneš. Druhou světovou válku 
byl Jiří Kars nucen prožít na útěku, nejprve se usadil 
v tehdy ještě neokupovaném Lyonu, pak prchl k ses-
tře do Švýcarska, kde nakonec, udolán událostmi 
a zbaven veškeré vůle k životu, zvolil 5. února 1945 
dobrovolnou smrt.

Posuzovaný obraz je dílem bravurní syntézy vyzrá-
lého umělce. Představuje mistrně „à la prima“ 
zvládnutou kompozici, zachycující malebný kong-
lomerát typické jižní architektury. Celou scenérii, 
na horizontu rámovanou horami, oživuje žánrový 
figurální prvek. Stejnou měrou, jako prostá medi-
teránní architektura, rozzářená jižním sluncem 
do živé barevnosti, inspirovali autora i místní obyva-
telé, věnující se každodenní práci nebo setkávající 
se v ulicích.

Obraz „Tossa de Mar (Girona) “ je jedním z děl, v němž 
Jiří Kars vzdal osobní hold místu, kde mu bohužel 
osud nedovolil setrvat.

Posuzovaný obraz „Tossa de Mar (Girona) “ je autentic-
kým, nádherně fauvisticky laděným, motivicky cen-
ným a sběratelsky vzácným dílem Jiřího (Georges) 
Karse, umělce – světoběžníka, který řadu let prožil 
na pařížském Montmartru a zařadil se k příslušní-
kům slavné École de Paris, tzv. Pařížské školy. Jako 
člověk neobyčejně společensky vybroušený byl oblí-
ben v kruzích dobové výtvarné i literární avantgardy 
(G. Apollinaire, P. Picasso, A. Derain, M. Vlaminck, 
J. Gris, M. Jacob, S. Valadon, M. Utrillo ad.).
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TRAMPOTA JAN (1889–1942)
MOTIV Z ORLICKÝCH HOR
1921
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Městský původ Jana Trampoty určil jeho zesílenou 
vnímavost pro kouzlo a proměnlivou krásu přírody. 
S pražskými umělci se nadále stýkal především 
na schůzích SVU Mánes. Navštěvoval je ve dvacá-
tých letech pravidelně, často jako ostrý kritik spol-
kové činnosti. Svou úctu k Emilu Fillovi, hlavnímu 
představiteli Mánesa, vyjadřoval zvláštním způso-
bem: ze svého velkého holubníku mu posílal živé 
holuby jako modely pro zátiší. Sám je nezabíjel nikdy.

Posuzovaný obraz „Motiv z Orlických hor “ je sběra-
telsky cenný a jedinečný v tom, že patří k prvním 
dílům, jež Jan Trampota vytvořil v kraji, který si ho 
získal natolik, že se stal zásadní inspirací celé jeho 
další tvorby. Autorova pouť Orlickými horami začala 
ve Slatině nad Zdobnicí právě roku 1921. Svou úlohu 
v tom sehrál malířův přítel, sochař Josef Kubíček, 
který zavzpomínal: „Když jsem Trampotu pozval 
do svého rodiště Slatiny nad Zdobnicí, netušil jsem, 
jak hluboce tato cesta zapůsobí na jeho život…“

Dle Dr. Jiřího Hlušičky malíř již svými prvními obrazy 
krajiny Orlických hor naznačil, že půjde o „soužití 
osudové“. Posuzujeme-li předložené dílo, může-
me tomuto tvrzení jen dát za pravdu. Jako by Jan 
Trampota hned rozpoznal, že stojí před důležitou, 
ne-li nejdůležitější etapou své tvůrčí cesty.

Do posuzovaného obrazu malíř vdechl svou předsta-
vu přírodního ráje. Krásu barevně marnotratného 
podzimu usměrnil promyšleným výtvarným řádem. 
S umístěním výrazných prvků jako jsou vysoké stro-
my či venkovské chalupy promyšleně laboroval tak, 
aby provazovaly kompozici v co nejharmoničtějším 
rytmu.

„Motiv z Orlických hor “ je dílem niterného lyrismu 
a pantheistického prožívání přírody. V tomto lyrismu 
se projevuje romantická složka Trampotovy pova-
hy, spjatá se symbolistní tradicí pojetí obrazu jako 
podobenství duševních stavů. Přesně to roku 1927 
formuloval Kamil Novotný u příležitosti Trampotovy 
retrospektivy v Mánesu: „Pro Trampotu je vyvolený 
kraj nikoliv zásobárnou motivů, nýbrž jakoby modelů, 
odpovídajících jeho charakteru, na nichž koriguje 
formulaci své expresivní představy. (…) Obraz mu není 
krajinným výsekem, oknem do světa, nýbrž výtvarnou 
transformací citových emocí.“

Reprodukovaný obraz „Motiv z Orlických hor “ je ori-
ginálním, poeticky působivým, vývojově vzácným 
dílem malíře Jana Trampoty, příslušníka zakla-
datelské generace českého moderního umění, 
významného solitéra, jehož tvorba se řadí k nejvý-
značnějším projevům české krajinomalby dvacátého 
století. Trampotův umělecký vývoj nebyl zpočátku 
přímočarý: od figuralismu, definovaného sklonem 
k výrazové nadsázce a ověřování tvárných mož-
ností, které vyplývaly z kubistické estetiky, dospěl 
k svébytnému a jedinečnému pojetí krajinářství, 
soustředěnému téměř výlučně na oblast Podorlicka, 
kde pobýval s malými přestávkami od roku 1923 
až do své smrti.

„S přibývajícími léty se (…) Orlické hory v obrazech 
Jana Trampoty stávaly jeho Orlickými horami “ 
(J. Hlušička). Nejvíce maloval v Pěčíně, kde se s rodi-
nou roku 1923 natrvalo usadil. Za motivy se vracel 
do Slatiny nad Zdobnicí, jeho tvůrčí zájem si zís-
kala i Německá Rybná, jindy Rokytnice. Putoval 
často se skicákem v ruce, připravený zachytit svůj 
„model“.

Osudové soužití s krajem 
na své tvůrčí cestě
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SURREALISTICKÁ KOMPOZICE
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a samotě časného italského podzimu naplnil se jeho 
čas. Vracel se jiný, než který odejel.“ Ve svých dílech 
začíná rozvíjet odvážné tvarosloví pozdního kubis-
mu, téměř fauvistického barevného ladění a zcela 
originální fantastiky. Pozdně kubistický systém 
dynamické linie totiž Janoušek nepokládal ani tak 
za návod k formálnímu řešení obrazové kompozice, 
jako spíše výtvarný prostředek schopný uvolnit intu-
itivní a imaginativní vrstvy tvořivosti. Dostal se tak 
jeho prostřednictvím k oněm „nejpodivnějším podi-
vnostem“, jež ho před dvěma roky zneklidnily v Paříži. 
V jeho obrazech se zrodil nový svět amébovitých 
embryonálních krajin, viděný v jemných harmoniích 
pastelových tónů, zabydlený primárními bytostmi 
sestrojenými z jakýchsi „měchů“ a vlásečnic.

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

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

V posuzovaném obraze využívá Janoušek plně svou 
fantazijní představivost – vytváří zvláštní systém 
spletitých novotvarů, organismů procházejících 
podivuhodnou metamorfózou, jež zrcadlí apokalyp-
tické vidiny zkázy a zániku. Jsou to formy stažené 
i rozervané, ovoidní i červovité, srůstající v nedefi-
novatelném bujení cárů hmoty. O radikalitě tvůrčího 
vidění tohoto typu se přesně vyjádřil Jindřich 
Chalupecký: „Těžko dnes vykládat, že takové obra-
zy se tehdy nedaly téměř vystavovat…“ František 
Janoušek nalezl odvahu vidět svět jako jeviště 
neskutečně naléhavých scén, v nichž je organická 
i neorganická hmota vydána napospas působení 
osudových sil vesmíru. Posuzovaný obraz je toho 
zcela typickým příkladem.

Posuzovaný obraz je dle mého soudu autentickým, 
imaginativně uhrančivým dílem Františka Janouška, 
neopominutelné osobnosti české meziválečné 
avantgardy, z období druhé poloviny třicátých let, 
které bylo Václavem Nebeským trefně nazváno 
„vrcholnou fází dramatu“.

Rodák z Jesenného v Podkrkonoší absolvoval 
Akademii po tříletém studiu u profesora Vojtěcha 
Hynaise. Nejprve tvořil figurální kompozice a zátiší 
v duchu neoklasicismu. Po cestě do Paříže (1927) 
se jeho malířský výraz uvolňuje, získává bezpros-
třednější charakter. Zásadní tvůrčí předěl přináší 
měsíční pobyt v Itálii v roce 1929. Jak napsal Jindřich 
Chalupecký: „Je těžko říci, co se tam tehdy [v Itálii] 
s Janouškem stalo. Nebylo to nic, co by se dalo zap-
sat. Nezáleželo na pouti, ale na poutníkovi. V jasu 

Vrcholná fáze 
malířského dramatu
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24
DIVIŠ ALÉN (1900–1956)
KYTICE
kresba uhlem, karton na desce
70 × 49,5 cm
sign. nezjištěna

85 000 Kč
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26
DRTIKOL FRANTIŠEK (1883–1961)
ÚDOLÍ
1941
olej, lepenka
25,5 × 35 cm
sign. PD Drtikol 41, na rubu 
monogram 21/2 1941 FD

25 000 Kč

25
SKLENÁŘ ZDENĚK (1910–1986)
HLAVA DÍVKY
1942
kresba tuší
25 × 22 cm (výřez)
sign. PD Zd. Sklenář 42
PD dedikace autorem

20 000 Kč
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27
KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)
ODPOČINEK NA SLUNCI
1926
olej, plátno
56 × 61 cm
sign. LD P. Kotík 1926, na rubu na blindrámu 
P. Kotík

95 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

28
KRÁĽ IMRO WEINER (1901–1978)
LEŽÍCÍ (NA LOUCE)
1939
olej, plátno
40 × 32 cm
sign. LD monogram I. W. K. 39, na rubu 
monogram I. K. 39

140 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Ján Abelovský, CSc.
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Bohumil Stanislav Urban – malíř, grafik, spisova-
tel, estetik a pedagog, nesmírně aktivní na české 
i evropské umělecké scéně. Svá umělecké studia 
zahájil na pražské Akademie výtvarných umění 
(1921–1926) u prof. J. Obrovského, F. Tichého, 
F, Kupky a K. Krattnera. Dále studoval na Filosofické 
fakultě University Karlovy dějiny a estetiku. Díky 
stipendiím, která Urban získal na závěr svého studia, 
absolvoval cesty do Itálie, Německa, Francie, Belgie 
a Jugoslávie. 

Ve své realistické tvorbě zachycoval nejen krajinu, 
ale i náměty z pražské periférie a figurální kompozi-
ce s náboženskou a sociální tématikou. 

Pozoruhodné jsou také Urbanovi experimenty 
s abstraktním uměním, které jeho tvorbě dodávají 
další rozměr. Ve svém díle Urban opakovaně usiloval 
o definování nového, moderního realismu. 
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29
URBAN BOHUMIL STANISLAV (1903–1997)
STUDIE TVARU A BARVY
1932
olej, překližka
29 × 25 cm
sign. PN B. S. Urban, na rubu na štítku B. S. 
Urban / 1932
na rubu na štítku popis díla autorem

30 000 Kč

30
ZYKMUND VÁCLAV (1914–1984)
KOMPOZICE
1942
barevný pastel
26 × 35,5 cm (výřez)
sign. PD monogram Z. 42

12 000 Kč

Zde uvedený pastel z roku 1942 je autentickým dílem 
Václava Zykmunda – mimořádné tvůrčí osobnosti, 
která obsáhla nejen oblast malířství, ale i fotografii, 
film, pedagogickou, teoretickou a literární tvorbu.

Od roku 1932 studoval v Praze na Fakultě architektu-
ry na Vysokém učení technickém kreslení a deskrip-
tivní geometrii. Pronajímal si tehdy byt spolu 
s Bohdanem Lacinou. Jejich sousedem byl Karel 
Teige, Zykmundův vzdálený příbuzný.

Se jménem Václava Zykmunda se nesmazatelně 
pojí i slavná edice Ra (1937), která předznamenala 
vznik stejnojmenné skupiny formující se během 
války a oficiálně existující mezi roky 1947–1948. 
Jádro skupiny Ra tvořil vedle Zykmunda také Josef 
Istler, Václav Tikal, Bohdan Lacina a Zdeněk Sklenář. 
Pro uměleckou tvorbu těchto umělců bylo tehdy 
typické pozvolné opouštění konkrétních tvarů smě-
rem k abstrakci, v níž však přežívá ono surrealistické 
pnutí mezi formou a neformou.
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31
SOUČEK KAREL (1915–1982)
KAVÁRNA
1943
olej, překližka
53 × 50 cm
sign. LD Karel Souček 43

180 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

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 něj 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.

Obrazy z šedesátých let se vizuálně přiblížily abs-
trakci, avšak nikoli obsahově. Malíř zůstal věrný 
tématu města, jež obohatil svým poznáním západ-
ních metropolí v souvislosti s novými možnostmi 
cestovat. Dospěl k expresivní pocitové malbě vyspě-
lé malířské kultury, směřující k triumfu světla, pro-
zařujícího formou odlesku hlavní body kompozice.

Posuzovaný obraz „Kavárna “ ztvárňuje jedno 
ze Součkových erbovních témat, neoddělitelně 
spjatých s civilistní poezií Skupiny 42. Vzniká v „roz-
hodné chvíli “ (J. Kotalík), kdy autora do přátelského 
společenství výtvarníků a spisovatelů, sjednoce-
ných v přesvědčení o inspirační síle a přeludné kráse 
města, přivádí Jiří Kolář. Souček se do Skupiny zařa-
dil jako zralý malíř, aby jeho dílo pozoruhodným způ-
sobem dokreslilo a doplnilo její profil. Od ostatních 
se odlišoval prostředím, z něhož vzešel (Kladno), 
stejně jako jiným malířským cítěním, tíhnoucím 
k expresi. Tato zkušenost a charakteristika se přímo 
ukázkově promítá v posuzovaném díle, jež patří 
ke krásným příkladům Součkovy Skupinové tvorby.

Obraz „Kavárna “ lze označit za jednu z umělcových 
působivých sond do reality každodenního městské-
ho života. Z formálního hlediska tu hraje hlavní úlohu 
výsostná „malířskost“ – přednes volným tahem štět-
ce v mistrné figurální a předmětné zkratce. Zdánlivě 
potemnělý, melancholický tón vykazuje neobyčejná 
kouzla zemitých barevných harmonií.

Posuzovaný obraz „Kavárna “ je autentickým, sběra-
telsky cenným, naprosto typickým, v období Skupiny 
42 vzniklým dílem Karla Součka, bezesporu jedné 
z nejosobitějších postav českého malířství kolem 
poloviny dvacátého století. Po nelehkých začát-
cích v prostředí rodného Kladna se autor v letech 
1943–1948 zapojil do aktivity zmíněné slavné Skupiny 
42, k jejímuž programu přispěl svou originální modi-
fikací tématu města, spjatého zejména s pasážemi, 
automaty, výkladními skříněmi, ulicemi, nádraž-
ními čekárnami – místy, kde je patrný ruch, lidské 
hemžení a kde se neony odrážejí na sklech výloh. 
Od šedesátých let měla jeho tvorba blízko k abstrak-
ci, městskou tematiku však neopustil. Potemnělá 
barevnost jeho obrazů se mírně rozjasnila, zůstávala 
však dominantně „součkovsky“ decentní.
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32
ISTLER JOSEF (1919–2000)
BAŽINY
1945
olej, malířská lepenka
62 × 51 cm
sign. PD Istler 45

750 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
odborná expertiza Mgr. Ing. Ivo Binder

Reprodukováno
Josef Istler v soukromých sbírkách, vyd. Galerie 
Vltavín, 2016, s. 21 („Bažiny“)
Letní výběr, Woxart, Praha, 7. 7. – 27. 7. 2009, s. 5

Vystaveno
Konfrontace 2, Topičův salon, 26. 9. – 14. 10. 1945
Josef Istler, Mansarda, Brno, 1945, č. k. 51
Skupina RA, Dům u Kamenného zvonu, GHMP, 1988, 
č. k. 41 („Bažiny“), reprízováno v Oblastní galerii 
Roudnice nad Labem, Krajské galerii Hradec 
Králové, Horácké galerii výtvarného umění v Novém 
Městě na Moravě a v Oblastní galerii výtvarného 
umění v Gottwaldově (Zlíně)
Letní výběr, Woxart, Praha, 7. 7. – 27. 7. 2009

Posuzovaný obraz „Bažiny “ je autentickým, repre-
zentativním, vrcholně surrealistickým a mocně 
romanticky laděným dílem Josefa Istlera, uměl-
ce, jehož tvorba patří k tomu nejsugestivnějšímu 
a nejinspirativnějšímu, co evropský výtvarný projev 
dvacátého století nabízí. Jeho imaginativně orien-
tovaná, tajuplná, virtuózní malba pracuje s materií 
doslova „alchymistickým“ způsobem, využívá jejích 
daností i schopností fascinujících proměn. Mistrným 
gestem a s udivující lehkostí vytvářel Josef Istler 
na plátně organické novotvary, vymykající se ze 
škály přírodních druhů. 

Zkoumaný obraz „Bažiny “ představuje galerijní 
ztvárnění jednoho z Istlerových klíčových námětů, 
pevně spjatého se surrealistickou fází jeho tvorby, 
námětu, který se v autorově podání stal symbolic-
kým vyjádřením přízračné atmosféry druhé světové 
války. Ve vypjatém a nepříznivém čase byla krajino-
malba možnou „únikovou cestou“ pro mnoho uměl-
ců. Istlerovy krajiny bažin jsou však cokoli jiného 
než návratem k tradici. Jsou krystalicky čistým 
vyjádřením zapovězené atmosféry surrealismu, 
onoho stavu ducha, který uvolnil cestu fantastice 
subjektivních představ a otevřel pohled do dosud 
opomíjených oblastí psychického života.

Posuzovaný obraz je vystavěn jako pohled do dale-
ko se rozpínající krajiny, vybudované sofistikovaně 
modelovanými plošnými vrstvami barevných tónů 
modré, šedé, černé a na horizontu se objevující bílé 
jako světla luny pronikajícího skrze mraky. Z pusto-
ty a zneklidňujícího ticha tohoto prostoru vyrůstá 
biomorfní, fantaskní struktura černého surrealis-
tického objektu – „fantomu“, původně inspirovaná 
spletitou vegetací pohlcovanou močálem.

Situování bažinaté krajiny do atmosféry noci zrcadlí 
umělcovo romantické naladění, máchovskou inspi-
raci. Nejblíže však mají Istlerovy přeludné scenérie 
k básním jeho blízkého přítele a kolegy ze skupiny 
Ra, Ludvíka Kundery. Dr. Jan Kříž doslova napsal, 
že Kunderovy verše „nejsou jen pouhou paralelou. 
(…) Istlerovu tvorbu přímo ovlivňují a jsou jí podmiňo-
vány. Literární výraz zde tehdy inklinuje k malířské 
plnosti vizuálního zážitku.… Smyslová evokace, vta-
žená do obrazu vírem přírodního lyrismu, byla vlastní 
i Istlerovi.“

Zatímco celý cyklus Istlerových „Bažin“ bychom 
mohli charakterizovat právě Křížovými slovy jako 
„výsledek zajetí fantazie ve spárech dobových tra-
gismů “, v posuzovaném obraze si tma prořezává 
svou cestu za měsíčním svitem, což je nesporně 
znakem nadcházejících lepších dní. 



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR | 71



72 | 1. ART CONSULTING

33
TIKAL VÁCLAV (1906–1965)
BEZ NÁZVU (MĚSTO BUDOUCNOSTI)
1947
olej, lepenka
46,5 × 81 cm
sign. PD V. Tikal 47
na rubu razítko: z pozůstalosti Václava Tikala

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
z pozůstalosti autora (razítko vzadu)

Tikal byl osobností Karla Teigeho uhranut od jejich 
prvního setkání, které se z podnětu Otty Mizery 
uskutečnilo v malířově ateliéru na podzim roku 
1942, a choval k němu bezmezný obdiv. Teige také 
uvedl Tikalovu první samostatnou výstavu, konanou 
v červenci a srpnu roku 1945 v prostorách ředitelství 
Fantových závodů v Praze na Smíchově, vníma-
nou jako jeden z „příslibů surrealistického zítřku“. 
Zahájení výstavy se kromě většiny přátel z okruhu 
budoucí Skupiny Ra zúčastnila řada významných 
umělců a literátů, např. Toyen, J. Heisler, F. Muzika, 
F. Tichý, Z. Sklenář, J. Kotalík, Fr. Hudeček, L. Fára, 
Z. Havlíček ad.

Po rozpadu skupiny Ra (1948) se sblížil s novým okru-
hem 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 sou-
kromí, přeruší kontakt s většinou přátel a odmlčí 
se také jako malíř. V letech 1955–1957 začíná opět 
soustředěněji malbě věnovat, přičemž navazuje 
na „scientistní“ linii své tvorby. Obnovuje kontakty 
se skupinou bývalých přátel, soustředěnou nyní 
kolem Vratislava Effenbergera a podílí se na autor-
ských sbornících Objekt 3, 4 a 5 (1958, 1960 a 1962). 
V roce 1964 se spolu s Josefem Istlerem stává čle-
nem mezinárodního uměleckého hnutí Phases.

Posuzovaný obraz „Bez názvu (Město budoucnos-
ti) “ je kvalitní ukázkou té části autorovy tvorby, 
jež vyrůstala z inspirace moderní vědeckou a tech-
nickou civilizací. Tuto nesmírně osobitou scientistní 
obrazovou poetiku, která v kontextu tehdejšího 
umění zdařile syntetizovala meziválečné vlivy kon-
struktivismu, surrealismu a civilismu, rozvíjel Václav 
Tikal od roku 1944. Stáváme se tu svědky, jak se zro-
dil autorův svět fantazijních mechanismů a konstruk-
cí, básnická parafráze skutečnosti atomového věku.

Přerozený znakový pozdní kubismus a konstrukti-
vismus (v rozvinu ústřední „skulptury“ upomínající 
dokonce až na Tatlinovu Věž třetí internacionály, roz-
vinutou do šíře) zde dávají tvář novému civilizačnímu 
mýtu.

Vzhledem k nepopiratelnému abstraktně-deko-
rativnímu charakteru kompozice i „nedořečené“ 
ploše ústředního obdélníku lze vyslovit domněnku, 
že posuzovaný obraz „Bez názvu (Město budoucnos-
ti) “ souvisel s Tikalovým novým angažmá v oblasti 
designu (od roku 1947 – výstavnictví, návrhářství tex-
tilu a porcelánu).

Posuzovaný obraz „Bez názvu (Město budoucnosti) “ 
je originálním, vizionářským, scientistně laděným 
dílem Václava Tikala, jednoho z předních předsta-
vitelů generace nastupující na scénu v nelehkém 
čase druhé světové války. Byl zakládajícím členem 
Skupiny Ra a příslušníkem skupiny sborníků Znamení 
zvěrokruhu kolem vůdčího teoretika meziváleč-
né avantgardy Karla Teigeho, kterého si nesmírně 
cenil a jež byl jeho velkou oporou nejen v orientaci 
na surrealismus, ale také ve schopnosti odolávat 
paralyzujícímu tlaku konformního kulturního prostře-
dí té doby. Zatímco v první tvůrčí fázi reagoval Tikal 
formou uhrančivého dalíovského verismu na ohrože-
ní základů evropské civilizace a rozklad jejích hodnot, 
později se stala dominantní druhá paralelní linie jeho 
tvorby, poetická, konstruktivní abstrakce.

Rodák z malé plzeňské obce Ptetín nejdříve rozvíjel 
spíše své hudební nadání; v době hospodářské krize 
se živil hrou na housle. K soustavnějšímu malování 
se dostal až na počátku třicátých let, kdy se oženil 
a usadil se natrvalo v Praze. Až v roce 1937 složil 
talentové zkoušky na Akademii výtvarných umění 
a začal studovat v ateliéru Vratislava Nechleby a poz-
ději Jakuba Obrovského. Studium však přerušilo 
nacistické uzavření vysokých škol; Tikal i jeho kole-
gové byli ponecháni sami sobě, a protože se moderní 
umění muselo tajit, bylo vzájemné pěstování kon-
taktů vždy spojeno s rizikem. V této atmosféře hrál 
mimořádně důležitou roli Karel Teige, který udržoval 
kontinuitu mezi těmi, pro něž byl poetismus a surre-
alismus „životním postojem a stavem ducha“. Teige 
byl pro mladou generaci legendou, nacházeli u něho 
to, čeho se nedostávalo jejich době: svobodu a vyso-
kou úroveň myšlení. Díky všestranné informovanosti 
zprostředkoval Teige řadu důležitých setkání a stál 
také u zrodu Skupiny Ra.
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34
KROHA JIŘÍ (1893–1974)
KYTICE
kombinovaná technika, křídy, tuš, karton
48,5 × 38,5 cm
sign. PD Jiří Kroha

24 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzované dílo „Kytice“ představuje autentickou, 
výtvarně velmi osobitou a konvenčnímu vidění 
květinového zátiší dalece vzdálenou práci Jiřího 
Krohy, významného představitele české umělecké 
a politické avantgardy meziválečného období, auto-
ra velké vnitřní expanzity, nabitého potřebou vyžít 
se umělecky ve více oborech. Jeho dílo zahrnuje 
nejen veřejnosti nejznámější práci architekta, jehož 
kubo-futuristické i funkcionalistické stavby poutají 
nebývalou excentričností, ale i tvorbu výtvarníka, 
scénografa, teoretika a pedagoga.
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35
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
NÁVRAT Z POLE
1946
kresba tuší, karton
60 × 44 cm
sign. PN Fr. Hudeček 46

45 000 Kč

36
TRNKA JIŘÍ (1912–1969)
KYTICE VE VÁZE
tempera, pastel
26,5 × 19 cm
sign. PD Trnka

48 000 Kč

37
TICHÝ FRANTIŠEK (1896–1961)
CIKÁNSKÁ ROMANCE
1956
akvarel, kvaš, tužka, papír
17 × 44 cm (výřez)
sign. UD Tichý 56
kostýmní návrhy ke hře F. G. Lorca: Cikánská romance, 1956, 
Divadlo D34

34 000 Kč
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38
CONDOY HONORIO GARCIA (1900–1953)
KOUPÁNÍ
1946
kresba tuší, karton
45,5 × 66 cm
sign. PD Condoy Praga. 4. 46

18 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
z majetku malíře Oty Janečka (1919–1996), který dílo 
získal přímo na níže uvedené výstavě

Vystaveno
Umění republikánského Španělska. Španělští umělci 
Pařížské školy, Budova SVU Mánes, Praha, 30. 1. – 
23. 2. 1946, č. k. 45–60 (Kresby)

Posuzované dílo „Koupání “ je originální, kreslířsky 
suverénní a výrazově nonšalantní, maximálně typic-
kou prací Honorio Garcia Condoye, španělského 
sochaře a malíře, příslušníka slavné Pařížské školy 
(École de Paris), jednoho z účastníků legendární 
výstavy „Umění republikánského Španělska. Španělští 
umělci Pařížské školy “ v pražském Mánesu roku 1946, 
která po sedmiletém období kulturní „pouště“ byla 
prvním kontaktem československého umění se svě-
tovou uměleckou avantgardou a na mladší české 
umění zapůsobila „přímo osudově“.

Pro Condoye byla charakteristická figurální tema-
tika ve dvou a tří dimenzionální formě, vyvíjející 
se od neoklasicistních i expresivnějších poloh 
až k postupnému tvarovému zjednodušení, ovlivně-
ném africkou a iberskou plastikou a kubismem.

Předložené dílo „Koupání “ je autorovou půvabnou 
mnohofigurální prací, která ve stylu neoklasicistní, 
doslova automaticky vedené linie nechává promlou-
vat něžnost a intimitu ženského světa ve vpravdě 
klasickém, Cézannem, Derainem i Picassem milo-
vaném tématu. Condoy se tu vyjadřuje se vší ryzostí 
kresebných výtvarných prostředků.
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40
ROTREKL TEODOR (1923–2004)
MOCYKLISTÉ
1958
olej, plátno
75 × 148,5 cm
sign. PD Rotrekl 58
na rubu štítek výstavy Galerie Brno, Veselá

60 000 Kč

39
TICHÝ FRANTIŠEK (1896–1961)
VIOLONCELLISTA
1949
kresba tužkou, papír
23,5 × 11 cm
sign. LD Tichý 49
PD dedikace autorem

22 000 Kč
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41
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
NOČNÍ CHODEC
1944
kombinovaná technika, akvarel, pastel, tuš, karton
37 × 24,5 cm (výřez)
sign. PD Fr. Hudeček 44

18 000 Kč

42
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
KOMPOZICE – NOC
1944
tempera, kvaš, karton
23 × 31,5 cm
sign. LD Fr. Hudeček 44

38 000 Kč
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43
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
V DEŠTI (STUDIE 2)
1951
olej, karton
41 × 65 cm
sign. PD Matal 51, na rubu B. Matal 1951
na rubu popis díla autorem

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Uvedeno
L. Kundera, J. Malina, K. Svobodová, Bohumír Matal, 
Brno, 2006, s. 235 (Dokumentace díla)

44
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
ŽENA V DEŠTI
1951
olej, karton, lepenka
60 × 38,5 cm
sign. PD Matal 51

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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45
ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
FORÊT OUBLIEUSE OMBRÉE (STÍNY LESA 
ZAPOMNĚNÍ)
1960
kombinovaná technika, karton
58,5 × 38,5 cm
sign. LD Šíma 60

320 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
Galerie Paul Faccheti, Paříž, Francie
Galerie Nadalini, Paříž, Francie

Posuzované dílo „Forêt oublieuse ombrée (Stíny lesa 
zapomnění) “ je autentickou, filozoficky laděnou, 
světelně a tvarově nesmírně sugestivní prací Josefa 
Šímy, autora mezinárodního renomé, jehož tvorba se 
vyznačuje neobyčejně osobitou poetikou imaginativ-
ního charakteru. Šímův výtvarný talent nepatřil jen 
malířské složce projevu, ale i kresbě, grafice, knižní 
ilustraci a posléze i vitráži. Jeho práce v těchto 
médiích potvrzují jednolitost umělcovy tvorby a spo-
lečný cíl, kterým bylo básnivé nazírání světa.

Josef Šíma získal výtvarné vzdělání na Umělecko- 
průmyslové škole (1910) a na Akademii výtvarných 
umění v Praze (1911–1914), kde byl žákem Vlaha 
Bukovace a Jana Preislera. Studoval také pozemní 
stavitelství na brněnské technice (1913–1915). V roce 
1920 odjel do Francie. V Hendaye na francouzsko-
-španělském pomezí přijal zaměstnání kresliče 
kostelních oken, roku 1921 se přestěhoval do Paříže, 
kde následně vytvořil celé své umělecké dílo. Jako 
člen Devětsilu přispíval do jeho sborníků. V letech 
1924–1925 prošel krátkým abstraktním obdobím. 
Roku 1928 se stal jako jediný malíř zakládajícím čle-
nem skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra). V té době 
došel k výtvarné formulaci svého vnitřního světa 
založeného na filozofickém monismu. Hlavním smy-
slem jeho pozdního díla bylo ztvárnění duchovních 
hodnot symbolizovaných zvláštním chvějivým svět-
lem.

Josef Šíma ve své tvorbě v řadě posloupných fází 
sledoval fascinující spektákly přírodních zákonitostí 
a křížení veličin: zrození a bytí, vznik hmoty a její 
energii, duchovní zázemí jevů, vzájemnou závislost 
biosféry, klid a pohyb, trvání a proměnu. V době, 
kdy vzniká předložené dílo „Forêt oublieuse ombrée 
(Stíny lesa zapomnění) “, se jeho představivost sou-
středila na zemi mytickou – matku a ploditelku, 
a současně máchovskou – kolébku a hrob všeho živo-
ta. Jako by se ve své imaginaci vrátil do nepamět-
ných časů počátků přírody, do soumračných krajin, 
kam se jen s námahou prodírají ojedinělé paprsky 
světla.

V díle „Forêt oublieuse ombrée (Stíny lesa zapomnění) “ 
ztvárnil Josef Šíma s nesmírnou sugestivitou zrození 
hmoty. Z neurčitého matečného prostoru, v němž 
jako by docházelo k neustálým proměnám látko-
vých skupenství, k transformacím hmoty a energie, 
se vydělují první archetypy tvarů. Originální kombi-
novaná technika rozmývané tuše a decentně užitého 
akvarelu tu umožnila Josefu Šímovi dosáhnout neo-
byčejné výrazové magičnosti a spiritualizující síly.

Osobitá poetika 
imaginativního 
charakteru
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46
ISTLER JOSEF (1919–2000)
HLAVA II
1971
olej, dřevěná deska
50 × 39 cm
sign. na rubu Istler 1971
na rubu razítko: Vystaveno Galerie Moderna 
a štítek s popisem díla

75 000 Kč

47
SERPAN JAROSLAV (1922–1976)
OSKOJOLONOHIKSICHA
1955/1958
olej, plátno
97 × 130 cm
sign. LD Serpan, na rubu Serpan Paris / 1955, 
1956, 1958
na rubu popis díla autorem

180 000 Kč
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48
SERPAN JAROSLAV (1922–1976)
HDIUIHUI
1967
olej, plátno
130 × 162 cm
sign. LD Serpan, na rubu Serpan 11. 6. 1967
na rubu popis díla autorem

170 000 Kč

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 lyrisckou abstrakci.

Odklon od zásad surrealistické skupiny André 
Bretona se u Serpana začal projevovat již počát-
kem 50. let. Ovlivněn francouzským uměleckým 
kritikem a spisovatelem Michelem Tapié se přiklonil 
k informelu, který vycházel z dynamiky amerického 
abstraktního expresionismu a boural tradiční pojetí 
výtvarného umění a jeho kompozic. Jaroslav Serpan 
inspirován informelem dospěl v první polovině 
50. let k osobitému obrazovému stylu přiklánějícímu 
se ke spontánní malbě. S čímž souvisí i Serpanovo 
setkání s tvorbou německého malíře a fotografa 
Alfreda O. W. Schulze, známého v kulturních kruzích 
pod pseudonymem Wols – v období druhé poloviny 
60. let. Serpanova plátna tehdy ovládly doslova roje 
černých, poté bílých a červených znaků, množinové-
ho charakteru.

Zde představený olej s názvem „HDIUIHUI“ je auten-
tickou prací česko-francouzského umělce, spiso-
vatele, matematika, biologa a horolezce – Jaroslava 
Serpana, vlastním jménem Jaroslava Sossountzova. 
Naroidl 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 oblati biologických výpočtů a sta-
tistiky. Nicméně krédem mu vždy bylo: neomezovat 
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49
ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
BEZ NÁZVU (OISEAUX EN COLÈRE / HNĚVIVÍ 
PTÁCI)
1957
olej, plátno
22,5 × 35 cm
sign. PD J. Šíma 57
přiložena fotografie díla v pařížském interiéru

950 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
historik umění Meyer Shapiro (1904–1996), USA; 
Sophie Esterman, USA
Stair, New York, USA, 20th Century, Modern 
& Contemporary Fine Art, 2. 12. 2021, pol. 209

Posuzovaný obraz „Bez názvu (Oiseaux en colère / 
Hněviví ptáci) “ je originálním, vizuálně velmi pouta-
vým, barevně a světelně bravurně vypointovaným 
dílem Josefa Šímy se skvělou a vzácnou proveni-
encí ze sbírky amerického historika umění Meyera 
Shapiro, blízkého umělcova přítele.

Josefa Šímu můžeme označit za jednoho z nejpozo-
ruhodnějších malířů evropské avantgardy dvacáté-
ho století. V pařížském Centre Georges Pompidou 
visí jeho obrazy v těsné blízkosti Maxe Ernsta 
a Salvadora Dalího. Tomuto rodákovi z východočes-
ké Jaroměře, který již roku 1926 získal francouzské 
státní občanství, se podařilo geniálně propojit čes-
kou a francouzskou moderní kulturu. Svým dílem 
se úspěšně zapojil do mezinárodního výtvarného 
dění, avšak současně nikdy nepřestal akcentovat 
ve své tvorbě rysy českého cítění. Jednou ze zajíma-
vostí, jež toto podtrhává, je i skutečnost, že ačkoli 
měl za ženu Francouzku, jeho čeština za léta života 
v cizině nijak neutrpěla a neprojevil se v ní nikterak 
výrazně francouzský přízvuk.

Posuzovaný obraz „Bez názvu (Oiseaux en colère / 
Hněviví ptáci) “ představuje sběratelsky velmi zajíma-
vou položku, neboť kromě nepopiratelných výtvar-
ných kvalit má cenný původ ze sbírky amerického 
kunsthistorika litevského původu Meyera Shapiro 
(1904–1996), jednoho z nejvýznamnějších teoretiků 
umění dvacátého století. Svou mnohostrannou eru-
dicí, hloubkou pohledu a nezvykle širokým spektrem 

zájmů vytvořil předpoklady k prudkému rozmachu 
americké uměnovědy a vychoval množství úspěš-
ných žáků. Uplatňoval velmi otevřený, nedogmatický 
a někdy téměř experimentální způsob práce i výuky 
a tvůrčím způsobem se vyrovnával s aktuálními 
podněty z jiných oborů: současné literatury, filo-
sofie (zvláště existencialismu a fenomenologie) 
a psychoanalýzy. Odmítal izolování stylových analýz 
od konkrétních dějinných situací, kritizoval ustrnutí 
v hermetické oblasti bez spojení se sociálními, poli-
tickými, ekonomickými a ideologickými zdroji.

Josef Šíma byl s Meyerem Shapiro v přátelském 
kontaktu zejména v pozdních padesátých a v prů-
běhu šedesátých let. Rozvinula se mezi nimi čilá 
korespondence, kdy Shapiro dokonce nabídl malíři 
pomocnou ruku při vstupu na americký trh s umě-
ním. Stvrzením stejného duševního naladění těchto 
dvou velikánů světové kultury dvacátého století byl 
pak text, který Shapiro napsal do katalogu Šímovy 
velké výstavy v Musée National d’Art Moderne 
v Paříži roku 1968 a který končí slovy: „Neznám 
žádného jiného malíře, který by si s takovou čistotou 
a vytrvalostí udržel (…) kontemplativní postoj, který je 
častější u básníků než malířů.“

Posuzovaný obraz Josefa Šímy „Bez názvu (Oiseaux 
en colère / Hněviví ptáci) “, datovaný rokem 1957, 
lze bez jakýchkoli pochyb vřadit do autorova tvůrčí-
ho vývoje po polovině padesátých let, kdy se dostal 
do těsné blízkosti lyrické abstrakce, i když s tímto 
proudem nikdy zcela nesplynul (jako ostatně nikdy 
nesplynul se surrealismem). V období, kdy zkoumané 
plátno vzniká, se autorova představivost, dříve roz-
běhlá za oslňujícím světlem, vrací k předdějinému 
času jednoty člověka a přírody, k archetypálním 
představám, uchovaným v archaických vrstvách 
naší paměti. Opalizující světlo se těmito krajinami 
prodírá skrz clony mlh a mraků.

Posuzovaný obraz Josefa Šímy „Bez názvu (Oiseaux 
en colère / Hněviví ptáci) “, jehož o rok pozděj-
ší, větší varianta se nacházela ve sbírce Pierra 
Gouleta ve francouzské Remeši a dnes je v českém 
soukromém majetku („Oiseaux en colère / Hněviví 
ptáci, “olej, plátno, 42 × 49 cm, 1958), ztvárňuje 
excelentně dva malířovy stěžejní motivy: světlo, 
zde v úchvatném azurově nebeském tónu, a pohyb, 
který do obrazu vnáší imaginativní, tašistický prvek 
připomínající hejno letících ptáků. Okolní tóny hnědé 
celou kompozici propojují s matérií země.

Posuzovaný obraz „Bez názvu (Oiseaux en colère / 
Hněviví ptáci) “ je dílem, v němž Josef Šíma zachytil 
magický okamžik zrodu řádu z chaosu.
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50
JANKOVIČ JOZEF (1937–2017)
BEZ NÁZVU
1963
polychromovaná plastika, kombinovaná 
technika, plechová skříň
v. 203,5 cm
sign. nezjištěna

350 000 Kč

Vystaveno
Itálie, ED Gallery Piacenza

Osoba Jozefa Jankoviče patří bezesporu mezi 
největší postavy poválečného slovenského umění. 
Ve svém celoživotním díle dokázal důsledně rozvi-
nout figurální tradici v duchu pozdního modernismu 
a Nové figurace. 

Ikonorafickým modelem Jankovičovy tvorby se stala 
deformovaná postava s výraznými fragmenty (rukou, 
nohou, hlavy). Tyto sochy zpravidla nesou existen-
cionální podtext. Autor skrze ně odhaluje vědomí 
i svědomí člověka, jeho omezenou možnost odolávat 
ideovému, politickému či ekonomickému tlaku spo-
lečnosti. Z postav se záměrně stávají bezobsažné 
schrány, které postrádají myšlenkový a duchovní 
rozměr. Ztrácejí své lidství a redukují se na před-
měty a věci. Dobře slouží společenskému systému, 
jsou ohebné, dokážou svá těla i končetiny seskládat 
tak, aby se podvolily tlaku. Jankovičovy postavy jsou 
také velmi často symbolicky umístěny do vyhra-
něného prostoru – mezi okny, dveřmi, pavučinami, 
žebříky, apod.

Svým dílem Jankovič nahradil tradiční obraz hrdiny 
obrazem oběti, ponížené a zraněné lidskosti, na kte-
rou nahlíží jednou ironickým, groteskním, jindy 
tragikomickým pohledem. Jankovičovo celoživotní 
dílo je tak monumentálním podobenstvím o člověku, 
o dramatech jeho individuálního a společenského 
údělu, o odcizení sobě samému i o totalitní moci 
v jejích nejrozmanitějších podobách. Svou tvorbou 
Jankovič vždy upozorňoval na existenciální limity 
lidského osudu a do děl vkládal civilizační, spole-
čensko-politická a morální poselství, za což byl 
v 70. a 80. letech pronásledován tehdejším socialis-
tickým režimem.

Zde uvedená práce je vynikajícím, autentickým 
dílem umělce. Skulptura vznikla v mezi lety, kdy se 
Jankovič podílel na Bratislavských konfrontací (1961, 
1962, 1963, 1964).
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51
SMETANA JAN (1918–1998)
STROMY
1968
olej, plátno
70 × 70 cm
sign. PD Smetana 68, na rubu Jan Smetana 
/1968, na blindrámu Jan Smetana
na rubu popis díla autorem, na blindrámu 
razítko ČFVU s číslem 1613

120 000 Kč
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52
GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)
PROJEKT
1969
olej, sololit
40,5 × 34 cm
sign. PD F. Gross, na rubu F. Gross /1969
na rubu popis díla autorem

35 000 Kč
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53
LACINA BOHDAN (1912–1971)
GENEZE PROSTORU
1967
olej, plátno
115 × 88 cm
sign. nezjištěna
na rubu popis díla a potvrzení pravosti díla doc. 
RNDr. Aleš Lacina, CSc. a nečitelné razítko

250 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný obraz „Geneze prostoru “ je autentickým, 
velkoformátovým, koloristicky a tvarově velmi půso-
bivým lyricky abstraktním dílem Bohdana Laciny, 
umělce, jehož dílo, navzdory příslušnosti k válečné 
skupině Ra, zaujímá v kontextu českého výtvarného 
umění druhé poloviny dvacátého století postavení 
do značné míry solitérní. Předností solitérů je kromě 
toho, že umělecky předběhli mnohé ze svých sou-
časníků, jejich vědomí tvůrčí a morální odpovědnos-
ti. Solitéři představují obvykle jakýsi „uzlový bod“: 
Lacinova osobnost působila doslova magnetickým 
účinkem, který byl nejzjevnější v brněnské met-
ropoli – městě, jež se mu stalo druhým domovem. 
„Přitažlivost malířova tvůrčího zjevu zde pozitivně 
zapůsobila navozením ovzduší umělecké náročnosti, 
ale také (…) zanechala stopy v díle nejednoho z výtvar-
níků…“, zhodnotil historik umění Jiří Hlušička.

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.

Se zánikem Skupiny Ra ustává na jedno desetiletí 
autorova malířská tvorba. Věnuje se knižní grafice, 
realizacím pro architekturu (hotel Internacional 
v Brně) a pedagogické činnosti. Působil v Brně 
na Výzkumném ústavu pedagogickém, Vysoké škole 
architektury, Vyšší škole uměleckého průmyslu 
(Katedra výtvarné výchovy), Vyšší škole pedagogic-
ké a na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně 
(Katedra dějin umění a výtvarné výchovy.

Od konce padesátých let se opět vrací k malbě. 
Výstava v Moravské galerii v Brně v roce 1963 kon-
frontovala jeho starší a novou tvorbu. Vedle potem-
nělé barevnosti čtyřicátých let se tam objevil pro-
jasněnější kolorit nových prací, vedle staronových 
témat hudebních a krajinných motivů kytice a čet-
nější figurální náměty. Výraznou roli hrál v autorově 
tvorbě také námět krajiny, krajiny domovské – drsné 
i vlídné zároveň.

V průběhu druhé poloviny šedesátých let se pak 
objevují i další motivy – řešící problematiku matema-
ticko-fyzikální či otázku prostoru, které přecházejí 
postupně do problematiky světla, prostoru a času. 
Hořká zkušenost ze srpna 1968 ho přivádí k nadča-
sovým všelidským tématům, k symbolům piet, ikar-
ských pádů a postavám madon.

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 představuje Lacinovo dílo gale-
rijní kvality z období druhé poloviny šedesátých let, 
kdy autor v jedné linii své tvorby dospěl ke zkoumání 
problematiky prostoru. Vizuální vjemy se tu trans-
formovaly do neurčité, téměř neuchopitelné před-
mětnosti, modifikované poezií, ale také za pomoci 
geometrie a matematických věd. „Vztah prostorů “ 
dokládá, že otázky zpracování kompozice a prosto-
ru, stejně jako vztahy lyricky laděných tónů poutaly 
malíře s velkou naléhavostí. To bylo také příčinou, 
proč Bohdan Lacina postupně redukoval obsahové 
struktury, aby se o to více mohl zaobírat problémy 
čistě výtvarnými.

Geometrické znázornění prostorových relací zařazu-
je posuzovaný obraz „Geneze prostoru “ k abstraktním 
projevům, blízkým lyrickým nezobrazivým proudům 
v soudobém světovém umění.

Výrazný člen Skupiny RA
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54
OVČÁČEK EDUARD (1933)
TABULE
1967
dřevěný reliéf, asambláž
120 × 120 cm
sign. na rubu Eduard Ovčáček 1967
na rubu název díla autorem

400 000 Kč
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55
OVČÁČEK EDUARD (1933)
KANÁL NULOVÝCH INFORMACÍ
1980
kovový reliéf 2/2
70 × 50 cm
sign. na rubu Eduard Ovčáček 1980, E. Ovčáček 1980
na rubu popis díla autorem

95 000 Kč
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56
NEPRAŠ KAREL (1932–2002)
PATNÍK
litinová plastika
v. 124 cm
sign. nezjištěna

240 000 Kč

57
BALCAR JIŘÍ (1929–1968)
BEZ NÁZVU
1964
kombinovaná technika, sololit
99 × 70 cm
sign. na rubu Balcar 64

95 000 Kč
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58
BALCAR JIŘÍ (1929–1968)
DEKRET
1960
kombinovaná technika, koláž, laky, plátno, 
deska
70 × 50 cm
sign. LD Balcar 60

85 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Galerie Art Praha, 10. 12. 2007, pol. 118

Předložený obraz „Dekret “ je originálním, sběratelsky 
cenným, vrcholně informelním dílem Jiřího Balcara, 
klíčové postavy výtvarného umění šedesátých let 
patřící k okruhu významného teoretika Jindřicha 
Chalupeckého. Balcar ve své tvorbě vždy osobitě 
reagoval na vývoj světového moderního umění, 
ať už to byla existenciální abstrakce, lettrismus, 
později nová figurace a pop art. Kromě malířské 
tvorby ovlivnil jako autor knižních obálek a filmových 
a divadelních plakátů dobovou estetiku.

Rodák z Kolína přišel do Prahy se silným zaujetím 
pro tvorbu Emila Filly, s obdivem ke Skupině 42 
a k dílu Zdeňka Rykra, se zájmem o surrealismus 
a existencialismus. Od roku 1948 studoval na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Františka 
Tichého, a když po roce profesor školu nuceně 
opustil, pokračoval v ateliéru knižní tvorby vedeném 
Františkem Muzikou. Toto školení zhodnotil s mimo-
řádným úspěchem jak v oblasti užité tvorby, tak také 
v lettristických prvcích ve své volné práci.

Roku 1955 se umělec stal redaktorem časopisu 
Květen. V období vzniku tvůrčích skupin se zúčastnil 
dvou prvních výstav skupiny Máj 57 (1957 a 1958). 
Roku 1959 samostatně vystavoval v síni Purkyně 
na pražských Příkopech. Jeho následné žádosti 
o samostatné výstavy byly v letech 1961 a 1962 z ide-

ologických důvodů zamítnuty. Tím větší význam 
mělo zařazení autorových nových pláten na výstavu 
dokumentů ze života Franze Kafky, kterou pořádal 
Památník národního písemnictví u příležitosti pro-
slulé kafkovské konference konané v Liblicích roku 
1963. Malířova tvorba se stala jedním ze signálů 
počínající kulturně-politické změny.

Důležitým mezníkem v Balcarově životě byl stipen-
dijní pobyt v USA (Seminar of Art, Farleigh Dickinson 
University, Madison, New Jersey, 1964). Samostatná 
výstava ve Špálově galerii (1966) i účast na klíčových 
výstavách československého umění v zahraničí 
ho zařadily mezi nejzajímavější představitele české 
nové figurace. Jeho život a slibnou další tvůrčí cestu 
bohužel předčasně přervala tragická autonehoda.

Plnohodnotnou součástí Balcarova díla byla knižní 
a grafická tvorba. Vytvořil známé filmové plakáty 
k Hrabalovým „Perličkám na dně“, Felliniho „Silnici “ 
a k Wylerově „Velké zemi “ nebo divadelní plaká-
ty k prvním hrám Václava Havla („Vyrozumění “, 
„Zahradní slavnost “). Za plakát „Bílá velryba “ zís-
kal v roce 1962 v Paříži Cenu Toulouse-Lautreca. 
Nejrozsáhlejší část jeho užité tvorby patřila spo-
lupráci s nakladatelstvím Odeon. Navrhl například 
obálky a úpravy mnoha svazků „Malé řady soudobé 
světové prózy “ a mezi lety 1964–66 upravil tři ročníky 
„Světové literatury “.

Posuzovaný obraz lze vřadit do souboru „Dekretů “, 
který Jiřího Balcara vpravdě proslavil. Toto téma 
se poprvé v jeho tvorbě objevilo na počátku roku 
1959 a vrcholilo v letech 1960–1961. Ve výtvarném 
podání reflektovalo jak soudobou vlnu informelního 
umění (zejména A. Tapiès, A. Burri), tak využití zcela 
osobitých lettristických prvků ve formě „jiného“ 
písma, jež na nás působí svou nedešifrovatelností, 
neurčeností a barevně akcentovanou naléhavostí.

Právě Balcarovy práce tohoto typu ocenil přední 
francouzský kritik Pierre Restany za svého pobytu 
v Praze roku 1960. Vyzdvihl především mnohost 
jejich formy, „autonomii vyjadřovacích prostředků, 
existujících vedle sebe (materiálovost, barva, grafis-
mus) “.

Zkoumané dílo „Dekret “ využívá kolážového prvku 
v podobě novinového podkladu, překrytého zčásti 
gestickými zásahy, výmluvně akcentujícími nepře-
hlednost žité reality. S velkou malířskou zkušeností 
tu Jiří Balcar dokázal stmelit informelní barevnou 
strukturu a kaligrafické šifry tak, že vytvořily slo-
žitou texturu vyjadřující individuální pocit ohrožení 
a existenciální úzkosti.

Výrazný představitel 
skupiny Máj 57
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59
OVČÁČEK EDUARD (1933)
GOLEM II.
1963
grafická deska, kombinovaná technika na desce
53,5 × 40 cm
sign. PD E. Ovčáček 63, na rubu Eduard Ovčáček / 1963
na rubu popis díla autorem

40 000 Kč

60
ISTLER JOSEF (1919–2000)
BEZ NÁZVU
kombinovaná technika, karton
69,5 × 49 cm
sign. PD Istler

30 000 Kč

61
VOŽNIAK JAROSLAV (1933–2005)
HRA
1999
asambláž, kolážovaný objekt
31 × 31 × 6 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 1999
na rubu štítek s popisem díla

25 000 Kč



62
PALCR ZDENĚK (1927–1996)
HLAVA
bronzová plastika
v. 30 cm
neznačeno

85 000 Kč

63
KOLÍBAL STANISLAV (1926)
DEŠTIVÁ STANICE
1944
kombinovaná technika, pastel, karton
23 × 33 cm (výřez)
sign. LD S. Kolíbal 44, na rubu monogram 
S. K. duben 44
na rubu název díla autorem

8 000 Kč
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64
PIESEN ROBERT (1921–1977)
ODPOČÍVAJÍCÍ BALETKA
1954
kvaš, papír
45 × 32,5 cm
sign. PD Robert Piesen 54

75 000 Kč

Reprodukováno
monografie Robert Piesen, Nakladatelství Franze 
Kafky, Praha 2001, č. 161, str. 39, popis str. 343



65
NEPRAŠ KAREL (1932–2002)
ZAHRADNÍ PLASTIKA
litina, květináč
v. 36 cm
neznačeno

35 000 Kč

Reprodukováno
katalog výstavy Karel Nepraš, Sonnenring galerie, 
1978, str. 16
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66
ZÍVR LADISLAV (1909–1980)
PUČÍCÍ AMFORA
1972
plastika, pálená hlína, podstavec
v. 49,5 cm
sign. dole Zívr 1972

35 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Galerie Pictura, Galerie Dolmen

Reprodukováno
(monografie) Jaromír Typlt, Jaromír Zemina, Ladislav 
Zívr, Kant, Praha, 2013, č. soupisu 387, s. 382

Posuzovaná plastika „Pučící amfora “ je původním, 
tvarově vytříbeným, materiálově typickým, vyzrálým 
dílem Ladislava Zívra, jednoho z největších českých 
sochařů dvacátého století, autora, který se po obdo-
bí působení ve Skupině 42 vrátil do svého rodného 
kraje, aby dospěl k imaginativnímu biomorfismu, 
formově srovnatelnému s přístupem světových 
sochařů jako Hans Arp či Henry Moore. V ateliéru 
ve Ždírci u Staré Paky se plně oddal inspiraci příro-
dou a svému ústřednímu tématu bujení tvarů se sil-
ným symbolickým podtextem. Proslavil se prací 
s archetypálním materiálem – hlínou, kterou hnětl, 
vypaloval a koloroval jemnými barvami.

Ladislav Zívr se narodil roku 1909 v Nové Pace. 
Ve svém rodišti se nejdříve vyučil hrnčířem u svého 
otce, který byl dlouhá léta místním starostou. 
Už jako malý chlapec trávil v otcově dílně mnoho 
času a tak nebylo pochyb, že se rovněž rozhodne 
pro práci s hlínou. V letech 1927–1928 studoval 
na Odborné keramické škole v Bechyni a následně, 
v letech 1928–1931, na Uměleckoprůmyslové škole 
v Praze (u Heleny Johnové a Josefa Drahoňovského). 
Do uměleckého života vstoupil na přelomu dva-

cátých a třicátých let. Silně na něj zapůsobilo dílo 
Otty Gutfreunda a od počátku třicátých let vytvářel 
pod jeho vlivem osobitě pojaté kubistické plastiky 
a civilistně laděné portréty. Před polovinou třicá-
tých let se zařadil ke skupině mladších surrealistů. 
Začal ve svých objektech uplatňovat surrealistickou 
estetiku náhodných setkání a kombinovat různorodé 
materiály. Vynalezl také experimentální výtvarnou 
techniku – muláž, v níž spojoval přírodní materiály 
se sádrou.

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. 
Za posledních dvacet let života dokázal vytvořit 
nejucelenější a největší část svého sochařského 
díla, které celkově charakterizuje snaha o vystižení 
čistoty prvotních tvarů a velká míra imaginativnosti.

Předložená plastika „Pučící amfora “ představuje 
typickou práci Ladislava Zívra ze závěrečného ždí-
reckého období, jež lze vnímat jako naprosto logické 
zavržení jeho tvůrčího vývoje. Toto dílo patří k auto-
rově ústřední tematické linii zaměřené na základní 
životní spění k plození, zrození a růstu. Již samy 
názvy plastik o této biologické danosti neklamně 
vypovídají: k „Pučící amfoře“ (1969/1972) se přičleňují 
díla „Rašení “ (1967), „Pučení “ (1969/1970), „Oplodnění “ 
(1969), „Plodnost “ (1969), „Tlak “ (1969) a další.

Ve své kartotéce katalogizoval sochař sám „Pučící 
amforu “ do roku 1969. Podle deníkových zápisků 
však na dalších provedeních plastiky pracoval v roce 
1972: 27. 9. 1972 připravil formu pro výtlačky a 31. 10. 
1972 je dal vypálit. Posuzované dílo patří k této sérii 
odlitků, jichž dle Jaromíra Typlta (Ladislav Zívr, Kant, 
Praha, 2013) vzniklo asi sedm. Pálená hlína je tu 
ponechána ve své čistotě a rudimentárnosti, není 
pojednána žádnou patinou.

„Pučící amfora “ je výrazově naprosto příznačným 
Zívrovým dílem, v němž si prapůvodní hrnčířský 
názor zjednal poslední slovo – jak se sám sochař 
imperativně vyjádřil: „Nesnáším jinou formu než pev-
nou! (ohoblovanou) “ (16. 11. 1963).

„Nesnáším jinou 
formu než pevnou! 
(ohoblovanou)“
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67
VAŠÍČEK VLADIMÍR (1919–2003)
DVOJÍ CESTA
1968
olej, plátno
99 × 81 cm
sign. PD Vašíček 68
na rubu štítek s popisem díla, štítek 
výstavy OGVU v Gottwaldově

120 000 Kč

Vystaveno
Výstava Svazu Čs. Výtvarných umělců 
v Brně, 1968–69

68
VACA KAREL (1919–1989)
U MOŘE
1986
olej, plátno na překližce
58 × 45 cm
sign. PD Vaca 86, na rubu Karel Vaca / 
1986
na rubu název díla autorem

45 000 Kč
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69
GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)
STROJEK – FIGURA
1972
barevný pastel, akvarel, karton
35 × 26 cm
sign. PD F. Gross, PN 20. 4. 72

30 000 Kč

70
VYLEŤAL JOSEF (1940–1989)
BEZ NÁZVU
1974
kombinovaná technika, karton
34 × 17,5 cm
sign. UD J. Vyleťal 1974, PD monogram JV

12 000 Kč

71
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
VYKLOUBENÁ HERALDIKA
1984
olej, plátno
49,5 × 39,5 cm
sign. PD Matal 84, na rubu Matal 84
na rubu název díla autorem

100 000 Kč
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72
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
KYTARISTA
1972
olej, tempera, karton
184 × 125 cm
sign. LD Matal 72

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
Bohumír Matal / Konstruktér barvy, Muzeum města 
Brna, Hrad Špilberk, 2014

Posuzované dílo „Kytarista “ je autentickou, vitali-
sticky koncipovanou, pregnantně tvarově promy-
šlenou monumentální realizací Bohumíra Matala, 
příslušníka nejvýznamnějšího válečného seskupení 
– Skupiny 42, autora, jehož tvorbu ve všech fázích 
charakterizoval smysl pro poutavé koloristické ladě-
ní a promyšlenou tvarovou skladbu. Matal se však 
do dějin moderního umění nezapsal jenom jako malíř 
a kreslíř, jeho zaměření bylo všestranné. Působil 
úspěšně také v oboru scénografie, věnoval se knižní 
grafice a ilustracím především básnických sbírek. 
Významnou oblastí jeho tvorby se stala spolupráce 
s architekty, oblast až donedávna téměř neznámá, 
jež hrozila upadnout v zapomnění.

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.

Předložené dílo je nesmírně působivou, monumen-
tálně koncipovanou Matalovou prací zařaditelnou 
do souboru „Kytaristů “, v němž se postava hráče 
na kytaru mění v abstraktní soustavu barevných 
segmentů a sférických útvarů, aniž by utrpěla čitel-
nost výchozího reálného podnětu.

Díky přátelům mezi architekty mohl umělec už v prů-
běhu padesátých let zúročit svou studijní specializa-
ci monumentální dekorativní malby a spolupracovat 
na výzdobě interiérů i exteriérů řady budov přede-
vším v Brně a moravském regionu. Současně tak 
Matal v těžké době řešil problém hmotného zajištění 
rodiny dvou výtvarníků – malíře a keramičky. Při 
některých realizacích pracovali manželé společně.

Práce pro architekturu v Matalově pojetí nebyly 
pouhými dekorativními úkoly, tvorba společné-
ho „Gesamtkunstwerku“ ho naplňovala vnitřně. 
Jak vzpomínal Jaromír Sirotek, Matal „snil o spole-
čenství kumštýřů. Přál si vytvořit novodobou umělec-
kou huť. Založit sousedství, ve kterém by se doplňo-
valo malířství, sochařství a architektura s ostatními 
múzami. (…) Odevždy spolupracoval s architekty. 
Byl s nimi spřízněn podstatou své tvorby. Usiloval 
o řád a jeho naplnění životem. Podkladem jeho maleb 
byla vždy geometrická konstrukce. Bohumil Kubišta 
mu v tom byl váženým vzorem pro svou analytičnost 
a myšlenkovou hloubku. Při spolupráci nikdy nebyl 
doplňovatelem náhodně vynechaných prázdných 
ploch. Vždycky spolutvořil. Nejraději od začátku pro-
jektu. Určujícím pro něj bylo měřítko prostoru, pohyb 
denního světla, vztah k okolí ať městskému, či přírod-
nímu. Nechtěl a nedovedl narychlo jen tak doozdobit. 
Raději úkol odřekl. Zásadovost a vytrvalost proti vel-
kým překážkám byla jeho základní vlastnost.“

Zkoumané dílo „Kytarista “ vytvořil malíř jako návrh 
vnitřní výzdoby restaurace Sýpka v Blansku. 
Ve spolupráci se svou ženou, keramičkou Boženou 
Matalovou tam realizoval roku 1978 v prosto-
ru klenuté síně na levé straně krbu keramickou 
mozaiku tohoto námětu, kterou na pravé straně 
v témže materiálu doplnil motiv ležící ženské figury. 
Protože se tato realizace do dnešních dnů nedo-
chovala a je zachycena pouze na několika fotogra-
fiích, má posuzované dílo i nesporný dokumentární 
význam.

Zkoumané dílo „Kytarista “ je skvěle promyšlenou 
kompozicí čišící vitalismem a pozitivní energií, 
vymykající se jakýmkoli dogmatickým pravidlům. 
Hra tvarů a barev, jakou tu Bohumír Matal na obra-
zové ploše rozpoutává, je svébytnou výtvarnou 
etudou.

Geometrické dílo 
vnitřní dynamiky
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73
KOBLASA JAN (1932–2017)
PLAZIT JAZYK Č. 2
1970
bronzová plastika
v. 48 cm
sign. zezadu monogram K 70

160 000 Kč

Reprodukováno
monografie Jan Koblasa, Nakladatelství Karolinum 
2002, str. 108

74
KIML VÁCLAV (1928–2001)
PÍSEŇ DOMOVA
enkaustika, překližka
150 × 96 cm
sign. PD V. Kiml
na rubu autorský štítek s popisem

350 000 Kč
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75
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
PTAČÍ HEREC
1982
olej, sololit
25 × 17 cm
sign. LD Matal 82, na rubu Matal 82
na rubu název díla autorem

45 000 Kč

77
KOVAŘÍK SLAVOJ (1923–2003)
LUNAPARK
1973
olej, koláž, asambláž, plátno
85 × 110 cm
sign. LD S. Kovařík 73, na rubu S. Kovařík 73, VIII.
na rubu na blindrámu štítek s popisem

40 000 Kč

76
SOPKO JIŘÍ (1942)
FIGURY
1988
akvarel, ruční papír
29,5 × 41,5 cm
sign. PD Jiří Sopko 88

20 000 Kč
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78
KOTÍK JAN (1916–2002)
BEZ NÁZVU
1987
akryl, plátno na překližce
106,5 × 125,5 cm
sign. na rubu Jan Kotík 1987

150 000 Kč

Reprodukováno
monografie Jan Kotík, soupis díla, str. 273
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79
FOLTÝN FRANTIŠEK KAREL 
(1937–2000)
MODRÁ HLAVA
1969
kombinovaná technika, objekt, 
olej, asambláž, plexisklo
60 × 60 × 6 cm
sign. na rubu F. K. Foltýn / 1969
na rubu popis díla autorem

60 000 Kč

Reprodukováno
monografie František Karel Foltýn, 
Studio JB 2005, nečíslováno

80
FOLTÝN FRANTIŠEK KAREL 
(1937–2000)
VYHNANCI
1997
olej, dřevěná deska
94 × 70 cm
sign. na rubu F. K. Foltýn / 1997
na rubu popis díla autorem, 

90 000 Kč

Reprodukováno
monografie František Karel 
Foltýn, Studio JB 2005, 
nečíslováno

„Obrazy zobrazují 
výlučně svět 
lidské civilizace, 
svět umělého 
času lidských 
dějin a umělého 
času lidských 
výrobků.“
 Jindřich Chalupecký 1967



81
LIESLER JOSEF (1912–2005)
PŘÍŠLIŠ ČASTO A ZBYTEČNĚ SI KRÁTÍME NIT 
ŽIVOTA
1997–1998
olej, sololit
57 × 114 cm
sign. UD Liesler 97, na rubu na štítku Josef 
Liesler / 1998
na rubu autorský štítek s popisem díla

120 000 Kč

Uvedené plátno s názvem „Příšliš často a zbytečně 
si krátíme nit života “ z roku 1997 je autentickou, velmi 
zdařilou prací Josefa Lieslera – umělec mimořádné-
ho nadání, který rozsahem svého výtvarného talentu 
zasáhl do mnoha uměleckých oborů – malby, kresby, 
volné a užité grafiky, známkové tvorby, plakátu a ilu-
strace. 

Pocházel z rodiny německého původu, nicmé-
ně ve 30. letech přijal československé občanství. 
Po absolvování ČVUT v Praze, osudového roku 1938 
Liesler zakládá spolu se svými přáteli a kolegy 
(Václavem Hejnou, Zdeňkem Seydlem, Arnoštem 
Paderlíkem) skupinu Sedm v říjnu, která poprvé roku 
1939 vystavila svá díla v pražském Topičově salonu. 
Svým programem skupina reagovat na válečné udá-
losti. Hlavním námětem se jí stal člověk jako bytost 

schopná uchovat si důstojnost a lidskost v krutých 
podmínkách války. Působení skupiny ale nemělo 
dlouhého trvání. Roku 1941 byla zrušena. 

Lieslerova malířská a grafická činnost byla hned 
od začátku inspirována historií, hudbou a přede-
vším divadlem. Jeho tvorba se pohybovala ve sféře 
surrealistického vizionářství, opírajícího se o tech-
niku starých mistrů ovládanou s manýristickou 
rafinovaností. Obraz se v Lieslerově pojetí stává 
autonomním organismem, nechávajícím z různoro-
dé skutečnosti vystoupit jen některé motivy, které 
transformuje v duchu symbolicko-romantické meta-
morfózy. Namísto vazeb jevové reality uplatňoval 
Liesler zákony čistě subjektivní fantazie a poetické 
asociace. Jak sám vyjádřil: „Přitahují mě věci v neob-
vyklých spojení, v neobvyklých variantách, vzrušuje 
mě to, co mezi jejich styčnou plochou vzniká a osci-
luje.“ Smysl pro hru, fikci a výtvarnou metaforu pro-
stupuje všechny Lieslerovy práce a promítá se i do 
volby jeho témat. Když se v autorově tvorbě objeví 
„střípky“ skutečnosti, jsou vždy pojaty v gestu bizar-
ní fantazie. Jeho důkladně promyšlené kompozice 
jsou výtvarnými meditacemi o tom, co lze odkrýt 
za jevovou stránkou věcí a pojmů.

Svou tvorbou Josef Liesler velmi silně a naléhavě 
reagoval na dobu útlaku okupací, kterou přibližoval 
různými alegorickými symboly a podobenstvím. 
Dále maloval apokalyptické obrazy fantomů, příšer 
a bestií, které ohrožují člověka tak jako válka.
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82
JÍRA JOSEF (1929–2005)
OSAMĚLÁ (NA BONNÄS BRYGGÄ)
1999
olej, plátno
60 × 70 cm
sign. PD Jíra 99
na rubu popis díla autorem

180 000 Kč

83
JÍRA JOSEF (1929–2005)
ŠPANĚLSKÝ (CAPO FISTERA)
1997
kombinovaná technika, kvaš, koláž, písek, 
lepenka
50 × 59,5 cm
sign. PD J. Jíra 30. IV. 97, na rubu J. Jíra
PD a na rubu popis díla autorem

120 000 Kč

84
JÍRA JOSEF (1929–2005)
IPARI
kombinovaná technika, olej, plech, hřeby, 
dřevěná deska
30 × 15 cm
sign. nezjištěna

65 000 Kč

85
JÍRA JOSEF (1929–2005)
SVĚCENÍ KVĚTIN
1983
olej, plátno
50 × 40 cm
sign. PD J. Jíra 83, na rubu J. Jíra 83
na rubu popis díla autorem

90 000 Kč



86
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)
ŘÍP SE ŽLUTÝM BALÓNEM
1980
akvarel, kvaš, tuš, papír
14,5 × 21 cm (výřez)
sign. PD Kamil Lhoták 1980

18 000 Kč

87
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)
LETOUN NAD POBŘEŽÍM
1977
akvarel, tuš, papír
37,5 × 27,5 cm
sign. LD Kamil Lhoták 77

60 000 Kč 

88
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)
TANK
kresba tuší, rozmývaná tuš
10 × 13,5 cm
sign. na rubu pasparty Kamil Lhoták

19 000 Kč

odborná expertiza Ing. Libor Šteffek, MBA
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89
BENEŠ VLASTIMIL (1919–1981)
STATEK V POLÍCH
1974
olej, plátno
100 × 161 cm
sign. na rubu na blindrámu 
Vlastimil Beneš – MCMLXXIV
na rubu na blindrámu autorem 
data práce na obraze

290 000 Kč

90
KOMÁREK VLADIMÍR 
(1928–2002)
BRATŘI
1998
olej, plátno
110 × 90 cm
sign. LD V. Komárek 98, na rubu 
pod dedikací Vladimír Komárek 
1999
na rubu dedikace autorem 
a popis díla

90 000 Kč
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91
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
SKICA PRO ZVĚSTOVÁNÍ – MARIE
1995
zlacená kovová plastika
v. 50 cm
sign. zezadu na plintě raznicí O Zoubek
přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové

90 000 Kč

92
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
CELÝ ROK
2009
zlacený olovený reliéf
35,5 × 35,5 cm
sign. na rubu raznící O Zoubek
přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové

80 000 Kč

93
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
EVA A HAD
1973
cínový reliéf
34,5 × 35 cm
sign. na rubu O. Zoubek
přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové

80 000 Kč
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94
ZOUBEK OLBRAM (1926–2017)
JEHLICE
2001
plastika, cement, kov, barva
v. 176 cm
sign. na plintě O. Zoubek
přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové
přiložený autorský certifikát pravosti

600 000 Kč
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95
SOUČEK KAREL (1915–1982)
MALÍŘ S AKTEM
1973
olej, lepenka
64,5 × 81 cm
sign. PD K. Souček 73

45 000 Kč

Vystaveno
Galerie DELF Cadres d´Art

96
GABRIEL MICHAL (1960)
MUŽ – KVĚTINA
2007–2008
bronzová plastika
v. 32,5 cm
sign. LD Gabriel 2007-8
přiloženo potvrzení pravosti díla autorem

80 000 Kč

V Gabrielově rané tvůrčí fázi lze rozpoznat 
základní linie tvorby, které se v sochařově 
práci s různou intencí projevují dodnes. 
Umění je pro něj především příběhem, a tedy 
v každém svém díle chce určitý příběh vyprá-
vět. Socha pro Gabriela není pouhou estetic-
kou hříčkou, ani groteskním podobenstvím. 
Vtip příběhu sochy se organicky prolíná 
s jejím formálním ztvárněním, jde o komplex-
ně koncipovaný přístup, kdy námět podmiňu-
je formu a naopak.

97
SOUČEK KAREL (1915–1982)
V PASÁŽI
1974
olej, plátno
72 × 92 cm
sign. PD K. Souček 74

45 000 Kč

Vystaveno
Galerie DELF Cadres d´Art
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Předložený obraz „Kompozice (Imaginativní zátiší) “ 
bravurně syntetizuje základní rysy Tittelbachova 
uměleckého přístupu – smyslovost a fantazijní před-
stavivost. Autor ve své tvorbě vždy čerpal ze senzu-
álně postižitelných impulzů reálného světa. I v posu-

zovaném díle kompozičně vychází z klasického zátiší 
a rozvíjí ho prvky, které odkazují jednak k lyrickému 
kubismu, jednak k imaginativní, surreálné fázi jeho 
díla. S novou mírou zkušeností tak po delším časo-
vém odstupu navazuje na obrazy ze třicátých let. 
Ruku v ruce s tím, jak malířova fantazie uvolňuje 
reálné vztahy věcí a ověřuje si možnosti abstrahová-
ní, obraz se stává imaginativní drúzou, esencí zátiší, 
tvarů, pocitů. V syntéze celého dosavadního díla 
tkví kořeny „novotvarů“, podmíněných promyšlenou 
stylizací do barevných ploch, vzájemně orchestrova-
ných. Dominantní úlohu přisuzuje autor barevnému 
kontrastu – červený akcent v podobě dobově aktu-
álních, téměř lettristických motivů vnímáme jako 
optický střed obrazu. Tittelbach v tomto díle skvěle 
prokázal svou schopnost metaforické transpozice 
věcí, jevů, i duševních stavů.

98
TITTELBACH VOJTĚCH (1900–1971)
KOMPOZICE (IMAGINATIVNÍ ZÁTIŠÍ)
olej, plátno
76 × 86 cm
sign. LD V. Tittelbach

110 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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99
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
AKT
1979
muchláž
28,5 × 24,5 cm
sign. PD Jiří Kolář 79 B.

36 000 Kč

100
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
BAJKA O POHŘBU MAJITELE POHŘEBNÍHO 
ÚSTAVU
1988
asambláž, kolážovaný objekt
86 × 66 cm
sign. na rubu Jiří Kolář 88
na rubu název díla autorem

110 000 Kč

101
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
SÉRÉNADE POUR UNE ESCARPOLETTE
1982
koláž, malba, lepenka na desce
40 × 55 cm
sign. PD monogram JK 82
na rubu štítek Galerie Maeght, New York s popisem 
díla a štítek Douglas Kenyon inc., Chcago

120 000 Kč

102
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
VENUŠIN SOUD, V MLZE A ZA SOUMRAKU 
NEDALEKO TEMŽE (5 OBJEKTŮ)
kolážovaný objekt, asambláž, dřevo, deska
150 × 100 × 42 cm
sign. na rubu Jiří Kolář 80 B., Jiří Kolář 80, 
na objektech monogram JK 80
na rubu název díla autorem

200 000 Kč
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103
JANOUŠKOVÁ VĚRA (1922–2010)
HLAVA
sádrová plastika
v. 54,5 cm
sign. nezjištěna
zespodu zbytek po autorském štítku

130 000 Kč

Reprodukováno
katalog výstavy Galerie Aspekt, Brno, 1998, fotografie 
z ateliéru Věry Janouškové

104
MÁLEK ANTONÍN (1937–2021)
POUTNÍK V HORÁCH
1973
akryl, sololit
70,5 × 52,5 cm
sign. PD Málek VII - XI 73
na rubu popis díla autorem

90 000 Kč

Reprodukováno
Antonín Málek, Galerie Brno, 2005, str. 86; obr. 104; 
popis str. 210

105
KMENTOVÁ EVA (1928–1980)
PRSTY
1974
kovový reliéf – jediný odlitek
35 × 44 × 3 cm
sign. na rubu Eva Kmentová 74

65 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti Polany Bregantové

106
SION ZBYŠEK (1937)
DVOJICE
2004
akryl, karton na sololitu
69 × 49,5 cm
sign. PD Z. Sion 2004, na rubu na štítku Zbyšek  
Sion / 2004
na rubu autorský štítek s popisem díla

25 000 Kč
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107
MÁLEK ANTONÍN (1937–2021)
INFORMEL
1961
kombinovaná technika, deska
30 × 42 cm
sign. na rubu 3× Málek / 61

80 000 Kč

Zde uvedené dílo z roku 1961 je autentickou a vyni-
kající prací Antonína Málka. Obraz pochází z auto-
rova raného období, kdy ještě studoval na pražské 
Akademii (1957–1963) – v ateliéru prof. Vladimíra 
Rady a prof. Karla Součka. Již v tomto období 
se Málek zařadil mezi přední české představitele 
informelu. Svou prací se zúčastnil prvních praž-
ských neveřejných výstav, legendární: Konfrontace 
I v ateliéru Jiřího Valenty (1960), Konfrontace II v ate-
liéru Aleše Veselého (1960) a Konfrontace III v Alšově 
síni Umělecké besedy (1965).

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 
i na zde uvedeném díle z roku 1961. 

Málkův poslední obraz ve znamení temně vyhlížející-
ho 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 přesunul do Kolína nad Rýnem. Po roce 1989 
se vracel do Čech a žil a pracoval střídavě v Kolíně 
a v Jindřichově Hradci. Zde uvedené dílo je nádher-
nou, mimořádně silnou a sběratelky atraktivní prací 
autora, který se svou tvorbou zapsal mezi ikony 
poválečného českého umění.

108
MÁLEK ANTONÍN (1937–2021)
PANORÁMA I.
1962–1963
kombinovaná technika, akronex, pigmenty, 
dýhy
35 × 171,5 cm
sign. na rubu Málek 62-63
na rubu popis díla

180 000 Kč
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109
VESELÝ ALEŠ (1935–2015)
BETLÉM
kovová plastika, sklo
71 × 76 × 27,5 cm
sign. nezjištěna

80 000 Kč

110
TRINKEWITZ KAREL (1931–2014)
PRAGER HAIKU – KAFKA
asambláž, koláž
75,5 × 80,5 cm
sign. na rubu Karel Trinkewitz
na rubu název díla autorem

60 000 Kč
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112
GABRIEL MICHAL (1960)
CYKLOT IV
2004
bronzová plastika
v. 72 cm
sign. UD Gabriel 2004/II

120 000 Kč

reprodukováno
monografie Michal Garbiel, 2005, str. 129

113
JETELOVÁ MAGDALENA (1946)
BEZ NÁZVU
kombinovaná technika, akvarel, uhel, asambláž, 
dřevo, tuš, karton
100 × 69,5 cm
sign. na rubu M. Jetelová

30 000 Kč

111
KUČEROVÁ ALENA (1935)
DO VODY
1973
tisk z perforovaného plechu, autorský tisk
49,5 × 63,5 cm
sign. PD Alena Kučerová 1973
na rubu název díla s datací

20 000 Kč
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NEMES ENDRE (1909–1985)
KANTAD MED TAGGAR (LEMOVÁNO TRNY) 
1962
akryl, plátno
81 × 65 cm
sign. LD Endre Nemes 62, na rubu Endre 
Nemes
na rubu popis díla autorem

140 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Galerie European Arts, Praha, 2013, 2018

Zkoumaný obraz „Kantad med taggar “ (Lemováno 
trny) je autentickým, filozoficky laděným, pozdním 
abstraktním dílem Endre Nemese, malíře evrop-
ského formátu, představitele slovenské „generace 
1909“ (C. Majerník, J. Bauernfreund, B. Hofstädter, 
J. Želibský, E. Nevan, J. Mudroch, P. Matejka…) 
a absolventa pražské Akademie výtvarných umění 
u prof. Willi Nowaka, který od roku 1940 trvale žil 
ve Švédsku. Jeho dnes celosvětově vyhledávaná 
tvorba se vyvíjela v několika etapách, od exprese 
a ohlasů lyrického kubismu, přes osobitý surrealis-
mus až k nepředmětné malbě.

Posuzované dílo „Kantad med taggar “ (Lemováno 
trny) je vyzrálou, velmi kvalitní Nemesovou prací, 
jež v mimořádně noblesní, abstraktní formě synte-
tizuje autorovu malířskou zkušenost i jeho pohnutý 
osud.

Endre Nemesovi byl vždy vzdálený výtvarný forma-
lismus či bezúčelný dekorativismus, a proto i jeho 
nepředmětné obrazy vždy vycházejí z realistické 
zkušenosti, transformované do abstraktní podoby. 
Autor se záměrně vzdává předmětných forem, nikoli 
však touhy přenést na plátno své nejniternější poci-
ty či transponované odkazy na konkrétní reálie.

Pro Nemese se v pozdějším období stalo typické 
abstraktní ztvárnění současného světa určovaného 
dvojdomostí přírody a civilizace, jejichž rozpory 
a kolize dovede nejlépe usmiřovat umění. Platí 
zde přesně autorova slova, jimiž definoval své 
výtvarné úsilí: „Snažím se o výraz; ale tento výraz 
musí být udržován na uzdě mezi instinktem a vědo-
mím.“ Do pláten Endre Nemese vstupují podněty 
z anorganického i organického světa, myšlené 
krajiny a struktury geologického vrstvení, metafory 
vegetativního růstu, náznaky zoomorfních a antro-
pomorfních zjevů a podob.

Zkoumaný obraz „Kantad med taggar “ (Lemováno 
trny) svou formou neulpívá na „povrchu“, neobrací 
se pouze k očím diváka, ale působí i na jeho mysl 
a podvědomí. Důležité vodítko představuje zvolený 
název, jenž umožňuje odhalit „druhý plán“ jeho myš-
lenkové výstavby. Autor, který prožil hluboké exis-
tenční vykořenění a jehož cesta byla vskutku „lemo-
vána trny“, tu vytvořil dílo čerpající z nejskrytějších 
zákoutí své duše.

Výrazný člen 
Generace 1909
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KRATINA RADOSLAV (1928–1999)
VARIABIL ZE ČTVERCOVÝCH ELEMENTŮ 
SE DVĚMA RŮZNÝMI VÝSEČEMI
80. léta 20. stol.
kovový variabil, dural, aluminium
v. 43,5 cm
sign. nezjištěna

320 000 Kč

Vystaveno
Radek Kratina, Galerie hlavního města Praha, 2013

Reprodukováno
monografie Radek Kratina 1928–1999, Gallery 2013, 
str. 219

Tvorba sochaře, originálního tvůrce variabilů 
Radosalva Kratiny, patří k jednomu z nejautentičtěj-
ších projevů českého umění druhé poloviny 20. sto-
letí založených na principech geometrie.

Reflektuje neokonstruktivistické tendence, které se 
u nás začaly prosazovat začátkem 60. let, a vytvářejí 
jejich osobitou verzi. 

Kratinovy variabily patří k originálnímu konceptu, 
který v českém umění nemá paralelu. Sám autor 
tento koncept definoval následovně: „Můj přístup 
k variabilům nerespektuje časové úseky a datování 
vzniku jednotlivých objektů, nahlížím je jako řetězící 
se celek, a evokují-li straší práce novou možnost, 
bez rozpaků sahám po nové realizaci. (…) Způsob 
práce na takových objektech, které nemají začátek 
ani konec, nerespektují svůj původní tvar a rozměr, 
proměňují se, jsou nestálé, dovolují cizí zásah, pracují 
s odosobněnými geometrickými tvary a jsou vyro-
bitelné v jakémkoliv množství, nežádá ani datování, 
ani signaturu autora. Samy objekty se posunuly 
do polohy anonymního předmětu schopného navodit 
nejen estetické zážitky, ale i pocity manipulátora 
ze samotné hry a mohou být vrženy do času a prosto-
ru beze jména jako míč.“ 

„Cílem je mi věc.“
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116
KYNCL FRANTIŠEK (1934–2011)
ČERVENO-FIALOVÁ STRUKTURA
1990
reliéf, akryl, ruční papír
105,5 × 77,5 cm
sign. na rubu F. Kyncl 1990

60 000 Kč

117
MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)
UNDULAČNÍ PROSTORY
akryl, karton
73 × 50 cm
sign. na rubu Vl. Mirvald

130 000 Kč

118
HILMAR JIŘÍ (1937)
GEOMETRICKÁ KOMPOZICE
1989
kombinovaná technika, tuš, překládaný 
ruční papír
87,5 × 56 cm
sign. PD Hilmar Jiří 89.

12 000 Kč
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119
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
STROJKY
1972
olej, plátno
99,5 × 110 cm
sign. PD Načeradský 1972

90 000 Kč

120
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
MAŠINÉRIE
1971
olej, plátno
51 × 89 cm
sign. na rubu Načeradský 1971
na rubu název díla autorem

110 000 Kč
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121
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
PROJEKCE
1982
olej, plátno
81 × 100 cm
sign. PD Načeradský 82, na rubu Načeradský 82

80 000 Kč

122
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
KONEC NOVÉ FIGURACE
1968
olej, plátno
150 × 130 cm
sign. PN Načeradský 68, na rubu Načeradský 
1968, na blindrámu Načeradský
na rubu na blindrámu popis díla autorem

110 000 Kč
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123
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
STROJKY
1971
olej, plátno
90,5 × 72,5 cm
sign. PD Načeradský 1971

90 000 Kč
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124
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
DVA DÍVČÍ AKTY
1998
olej, lepenka
99,5 × 125 cm
sign. UD Načeradský 98, na rubu 11. 7. 98 
Načeradský
na rubu malba Muž

130 000 Kč

Již od počátku Načeradského výtvarné tvorby bylo 
patrné jeho silné zaujetí lidskou postavou. Figura, 
převážně ženská, se stala ústředním motivem uměl-
cova celoživotního díla.

Jako výtvarník se Načeradský zařadil mezi nejzá-
sadnější představitele Nové figurace 60. let. Jeho 

figurální kompozice procházely řadou metamorfóz, 
mnohdy až ztrácely rysy lidské postavy a promě-
ňovaly se ve hmyz nebo pouhé geometrické tvary. 
Do kulturního povědomí se Jiří Načeradský zapsal 
také jako tvůrce obrazů silně erotického nádechu. 
Takovým příkladem je i zde uvedený velkoformátový 
olej „Dva dívčí akty “ z roku 1998
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125
MALICH KAREL (1924–2019)
SVĚTLO
1988
pastel, olej, karton
96,5 × 71,5 cm
sign. na rubu K. Malich 1988
na rubu název díla autorem

180 000 Kč
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126
MALICH KAREL (1924–2019)
BEZ NÁZVU
2012
kombinovaná technika, tempera, pastel, karton
70 × 50 cm
sign. na rubu K. Malich 2012

90 000 Kč

127
MALICH KAREL (1924–2019)
ENERGIE
2011
barevný pastel, karton
76,5 × 57 cm
sign. na rubu K. Malich 2011. VIII.

190 000 Kč

128
MALICH KAREL (1924–2019)
BEZ NÁZVU
1970
barevné fixy, karton
77 × 63,5 cm
sign. na rubu K. Malich 1970

160 000 Kč
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129
KUBÍČEK JAN (1927–2013)
FORMA – AKCE
1983
kresba tuší, karton
59 × 49 cm
sign. UD Jan Kubíček 1983

15 000 Kč

130
PADRTOVÁ LUDMILA (1931–2016)
KRAJINA V MÉ HLAVĚ
2013
kombinovaná technika, plátno
55 × 30 cm
sign. PD Pad 2013, na rubu Padrtová
na rubu název díla autorkou

20 000 Kč

131
DEMARTINI HUGO (1931–2010)
MIMO VYMEZENÉ MÍSTO
koláž, fix, karton
15,5 × 15,5 cm (výřez)
sign. nezjištěna

80 000 Kč

vystaveno
Národní galerie v Praze, 2013



132
WOJNAR JAN (1944–2014)
RYTMY
2007
kombinovaná technika, reliéf, akryl, deska
62 × 62 cm
sign. na rubu na štítku Wojnar 2007
na rubu na štítku název díla

60 000 Kč

133
KUBÍČEK JAN (1927–2013)
BEZ NÁZVU I.
2005
barevné fixy, karton
42 × 41,5 cm
sign. PD Jan Kubíček 2005 / I. - II.

80 000 Kč

134
KUBÍČEK JAN (1927–2013)
BEZ NÁZVU II.
2005
barevné fixy, karton
41,5 × 42 cm
sign. LD Jan Kubíček 2005 - II.

80 000 Kč
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GRYGAR MILAN (1926)
ANTIFONA
2020
akryl, plátno
140 × 120 cm
sign. na rubu na blindrámu Grygar / 2020

750 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti autorem

Milan Grygar patří ke generaci autorů, kteří prošli 
uměleckým školením krátce po konci druhé světové 
války a na přelomu 50. a 60. let navázali rychlým 
přechodem k abstrakci na aktuální proudy evropské 
neoavantgardy. Ve své tvorbě tíhne k oproštěnému 
výrazu a práci s kontrolovanou náhodou. Zcela oje-
dinělým způsobem Grygar spojuje zájem o vizuální 
a zvukovou stránku uměleckého projevu.

Jedná se o velmi těžko zařaditelného umělec. Žádná 
obecná definice a klasifikace na jeho tvorbu neplatí. 
Snaha o ni by jen smutně okleštila jeho rozsáhlou 
tvorbu.

Zde uvedená velkoformátové práce z roku 2020 
je příkladem jednoho z děl Grygarova početného 
a dosud neuzavřeného cyklu obrazů: „Antifony “ 
na němž umělec pracuje od roku 1996. Jedná se 
o práce, ve kterých vrcholí snaha dosáhnout auto-
nomního multidimenzionálního obrazu. Grygarovy 
obrazy „Antifon“ jsou vizuálním přepisem zvukové 
události. Odkazují ke staré hudební formě liturgické-
ho verše, zpívaného v kostele při mši. První soubory 
červených nebo bílých obrazů menších čtvercových 
formátů byly založeny na dominantě červené barvy. 
Jejich minimální tvarosloví zpočátku tvořily mono-
chromní geometrické obrazce nebo linie, v kombina-
ci červené a bílé nebo červené a černé, které artiku-
lovaly zvuk.

„Antifony “ posledních let akcentují barvu. Barevné 
geometrické konstrukce monochromních polí čtver-
cových formátů vyvolávají představy variant prosto-
rových vztahů. V obrazech „Antifon“ se základními 
geometrickými tvary v jejich středu se zvukový děj 
odehrával uvnitř prostoru obrazové plochy. Tyto 
geometrické kompozice jsou součástí prostorových 
dějů samy o sobě.

Jak sám autor uvedl: „Nabyl jsem jistoty, že ve světě 
panují souvztažnosti, zvuk je spojen s vizuálností 
a ani vizuálnost neexistuje bez akustických vjemů. 
Všechno, co člověk dělá, je spojeno, vizuální a zvukové 
jevy se doplňují. Je zřejmé, že v oblasti umění existuje 
tendence, která je odděluje, a vytváří tak jednotlivé 
druhy. Nevím, proč tomu tak je. Je to otázka spíše pro 
filozofy. Ale je třeba konstatovat, že v západním umění 
byl na toto sepětí kladen od počátku 20. století zvlášt-
ní důraz. Osobně jsem byl vždycky přitahován schop-
ností zvuku vyjadřovat prostor. Nějakou věc nevidíte, 
ale o její existenci jste přesvědčen, protože ji slyšíte.“

Evropské proudy 
aktuální neoavantgardy
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KUBÍČEK JAN (1927–2013)
MŘÍŽOVÉ ELEMENTY V SYSTÉMU VARIACÍ
1973
akryl, plátno
90 × 90 cm
sign. na rubu Jan Kubíček 1973
na rubu na blindrámu název díla autorem

350 000 Kč

Jan Kubíček – umělec jehož tvorba je neoddělitelně 
spojena s konstruktivismem. Spolu se Zdeňkem 
Sýkorou, Vladislavem Mirvaldem, Milošem 
Urbáskem, Hugem Demartinim či Milanem Grygarem 
patřil k nepřehlédnutelným postavám české geome-
trické abstrakce.

Kubíček začínal jako krajinář a malíř městského pro-
středí. Nicméně od počátku 60. let se řadil k experi-
mentální linii, která směřovala ke geometrické abs-
trakci. Promyšleně se tehdy začal zabýval geomet-
rickými modely, zkoumal jejich variace a možnosti. 
Pracoval s přísným řádem i prvky náhody, přičemž 
racionální složka i hravost měly v jeho výtvarném 
projevu rovnocenné postavení. Ve své tvorbě řešil 
vazbu základních geometrických útvarů linie, kruhu 
a čtverce, které důvtipně kombinoval k barvě.

Pro Kubíčkovu tvorbu bylo zásadní setkání s němec-
kým novinářem a sběratelem Hansem-Peterem 
Riesem, kterého poznává v Praze na sklonku 60. let. 
Kromě výstavy československého konstruktiv-
ního umění ve Frankfurtu nad Mohanem připravil 
Reise Kubíčkovi samostatnou výstavu v Koblenzi 
v renomované galerii Teufel (1968). V průběhu svého 
německého pobytu navázal umělec důležité kontak-
ty s aktuálními uměleckými trendy a jejich předsta-
viteli.

Zde uvedená práce „Mřížové elementy v systému 
variací “ z roku 1973 je příkladem díla v němž Kubíček 
zkoumá vzájemnou dialektiku náhody a plánu – 
pomocí házení kostky volil barevné odstíny, které 
nadále zanášel do rastru. Do obrazu se tak vnesl 
prvek pohybu a jisté dynamiky.

Nepřehlédnutelná 
postava české 
geometrické abstrakce
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KOKOLIA VLADIMÍR (1956)
BEZ NÁZVU
1994
kresba tuší, ruční papír
41,5 × 58 cm
neznačeno
na rubu razítko Galerie Knoll, Wien

28 000 Kč

138
ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)
HLAVA
pigment, hedvábný papír
41,5 × 30 cm
sign. Adriena Šimotová

55 000 Kč

139
DAVID JIŘÍ (1956)
MĚSÍČNÍ NOC
2010
kombinovaná technika, asambláž, akryl, plátno
90 × 90 cm
sign. na rubu Jiří David 2010
na rubu název díla autorem

60 000 Kč
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140
FILKO STANO (1937–2015)
ŽENA – VENUŠE – ŠEHEREZÁDA – 7 ČAKER
1984
akryl, plátno
152 × 91,5 cm
na rubu na blindrámu Filko NYC / 1984
na rubu na blindrámu popis díla autorem

160 000 Kč
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„Myšlenka je důležitá, 
ale její fyzická existence 
má naprosto specifickou 
sílu, kterou nechci ve 
svých pracích redukovat, 
ani podceňovat.“

141
JETELOVÁ MAGDALENA (1946)
KOUŘE
1998
kombinovaná technika, malba kouřem, plátno
150 × 200 cm
sign. nezjištěna

340 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti od Magdaleny Jetelové

Osobnost mezinárodní sochařské a landartové 
scény.

Magdalena Jetelová prezentovala své dílo, od roku 
své emigrace do Německa (1985), napříč Evropou, 
Spojenými státy, Asií i Austrálií. Již před odchodem 
z republiky byla roku 1983, jako jediná umělkyně 
východního bloku, zastoupena na výstavě New Art 
v Tate Modern (Lonýn).

Téměř od počátků můžeme v tvorbě Jetelové sle-
dovat silnou konceptuální orientaci a zájem o práci 
s konkrétními místy, jejich historií, příběhem 
a pamětí. Na základě tohoto zájmu vznikly autor-
činy monumentální landartové práce. Dnes k nim 
Jetelová využívá laserové světlo a nejmodernější 
technologie, v počátcích to ale byl zejména kouř 
ohně a dýmovnice. Legendárním příkladem se stala 
politicky zaměřená realizace „Značení kouřem“ 
v Šárce z roku 1984, kdy se z červené dýmovnice 
četla mapa Československa.

Se signálem kouře autorka pracuje i v následujících 
desetiletích, kdy rudým tónem odkazuje ke kontextu 
doby minulé a z ní plynoucího nebezpečí. Současné 
kouřové realizace Magdaleny Jetelové vznikají jed-
nak v rámci projektů ve veřejném prostoru, ale také 
formou komorních záznamů na podkladové ploše, 
k nimž náleží právě „kouřová malba“ na plátně.

Čas stejně jako prostor hraje v díle Magdaleny 
Jetelové zásadní part. Jsou to dva aspekty lidské 
existence ve světě, které nelze od sebe oddělit.

Vypovídající hodnota jejího díla je založena právě 
na kritické reflexi, na současném uvědomění si toho 
světa, který opouštíme, stejně jako toho, k němuž 
směřujeme. Zrcadlí naši vratkou situaci na hraně 
naší omezené existence v nekonečném prosto-
ru, v němž se lidský čas střetává s časem přírody 
a s časem kosmickým.
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NOVOTNÝ JAROMÍR (1974)
BEZ NÁZVU
2020
akryl, polyester, organza
165 × 140 × 6 cm
sign. na rubu na blindrámu Jaromír Novotný 
2020
na rubu štítek s popisem díla

220 000 Kč

Tvorbu jednoho z českých nejzajímavějších malířů 
střední generace Jaromíra Novotného výstižně 
popsal výtvarník a kurátor Michal Pěchouček: 

„Jaromír Novotný se nezabývá jen symbolikou média 
malby jako spousta ostatních malířů, ale právě její 
zvláštní materiální povahou – samotnou podstatou 
malířských příprav, historií pracovní metody, princi-
pem náhody nebo kvalitou technologických nedostat-
ků. Ale i tato oblast zůstává již dlouho přitažlivá pro 
mnoho jiných. Novotný si ale na rozdíl od ostatních 
naprosto vědomě a nezakrytě střeží poměrně přísná 
hodnotící měřítka, jak by obraz neměl vypadat. Jeho 
bedlivá supervize vylučuje vše, co by působilo jako 
nadbytečná, významotvorná nebo dekorativní, vizu-
ální informace. Autor se raději spoléhá na opakované 
konstanty psychologického vnímání a minimum výra-
zu, jehož podobu určuje logika technologické a kom-
poziční dedukce. 

Ačkoliv se to tak na první pohled nejeví, Novotný velmi 
intenzivně a účinně zachází s barvou, respektive 
s jejím automatickým derivátem v podobě přijaté 
barevnosti černobílého fotomateriálu nebo použitím 
základních tiskových barev. (…) autor zůstává napros-
to lhostejný k možnostem jakéhokoliv zobrazování. 
Vše podstatné se prostě děje ve vakuu uzavřené 
plochy. (…) Jaromír Novotný dokáže naplnit výjimeč-
ný předpoklad, že malířské nebo fotografické řešení 
obrazu může být vnímáno jako naprosto sdělné a při-
tažlivé gesto i v případě, kdy se vše děje ve jménu 
touhy nic nezobrazit. (…) “

„(…) Vše se děje ve jménu
touhy nic nezobrazit.“



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR | 155



156 | 1. ART CONSULTING

143
HILMAR JIŘÍ (1937)
BEZ NÁZVU
1977
vrstvený pauzovací papír, plátno, deska
120 × 120 cm
sign. na rubu Jiří Hilmar 77
na rubu razítko výstavy: Galerie Roland Aphold, 
Freiburg

280 000 Kč

Jiří Hilmar tvořil již od poloviny 60. let přesvědči-
vá díla, jejichž osobitost a kvalita umožnila umělci 
obstát i po jeho emigraci na německé výtvarné 
scéně a zajistila mu řadu významných výstav 
po západní Evropě.

Do druhé poloviny 70. let bylo jméno Jiřího Hilmara 
spojováno především s atraktivními reliéfy vytváře-
nými precizním skládáním různobarevných papíro-
vých elementů. Jejich barevné kompozice vytvářely 
téměř dojem vnitřního pohybu. Po této výtvarné 
etapě se autorův zájem diametrálně mění a Jiří 
Hilmar se ve svém díle obrací. Jeho zájem se sou-
středí především na dřevo, tak vzniká řadu objek-
tů, jejichž materiálová podstata a struktura tvoří 
pro autora potřebný protipól k nedávným perfektně 
působícím papírovým konstrukcím.

Pokud umělce v 80. létech vytvářel obrazy a závěsné 
reliéfy, pak v nich vždy jejich organické vlastnosti 
stavěl do kontrastu s přesným zásahem nástroje. 
Tak vznikaly zajímavé reliéfy z rozřezaných a násled-
ně opět stmelených segmentů dřev, anebo význam-
ná řada asambláží s lakovaným transparentním 
papírem – což je případ i zde uvedeného velkofor-
mátového díla z roku 1977. Hilmar zde potáhl plochu 
obrazu tvořenou plátnem vrstvami pauzovacího 
papíru, jejichž části pak nařezával a poté překryl 
lakem. Volné rohy nebo jiné části se schnutím laku 
pak spontánně zvedaly a deformovaly, čím původní 
precizní kresbě řezacím nástrojem propůjčily zvlášt-
ní náboj.

Tato minimalisticky koncipovaná díla jsou opět 
manifestací Hilmarovy konstruktivistické preciz-
nosti.

Na principu 
konstruktivistické 
preciznosti 
a minimalistické 
koncepce
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144
GRYGAR MILAN (1926)
LINEÁRNÍ PARTITURA
1976
barevné tuše, karton
87,5 × 62,5 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1976

120 000 Kč

145
PETER BARTOŠ (1938)
STROM CIVILIZÁCIE
2018
kresba fixem, lněné plátno, roleta
171 × 63 cm
sign. PD Peter Bartoš 2018
LD název díla autorem

85 000 Kč

Významný česko-slovenský audiovizuální umělec Milan 
Grygar, dnes patří k jedněm z nejautentičtějším výtvar-
níků české scény.

Od 70. do začátku 90. let se věnoval mimo jiné kres-
bám soustavně narušovaných geometrických struktur. 
Vznikla tak série „Zvukoplastických kreseb“ a „Lineárních 
partitur “, kam náleží i zde uvedená práce z roku 1976. 
Rytmus struktury zde autor nabourává chybami v logi-
ce celku, jemnými zásahy v podobě překryvů a mezer 
v rastru. Grygarův zásah do struktury spočívá často jen 
v jejím mírném posunutí nebo nenápadném vybočení 
z jednotné barevnosti mřížky nebo rytmu řádků. Jedná 
se o jakousi kontrolovanou náhodou.
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146
MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)
ZÁTIŠÍ SE ČTVERCEM A PŮLKRUHEM
1998
olej, karton
45 × 33 cm
sign. na rubu Vl. Mirvald / 1998
na rubu název díla autorem

95 000 Kč

147 
KUČEROVÁ ALENA (1935)
JAKO PŘÍRODA
2014
kombinovaná technika, olej, karton, dřevo, plechy
54 × 76,5 cm
sign. na rubu Alena Kučerová 2014
autorký rám, na rubu název díla autorkou

70 000 Kč

148
SÝKORA ZDENĚK (1920–2011)
PLAKÁT VÝSTAVY
2004
barevná serigrafie 4/50
83 × 83 cm
sign. UD Sýkora 2004
plakát výstavy autora v Galerii Zdeněk Sklenář, 
2003–2004

160 000 Kč



160 | 1. ART CONSULTING

149
KUČERA ZDENĚK (1935–2016)
VELKÝ PROSTOR 3
2001
akryl, plátno
120 × 120 cm
sign. na rubu na blindrámu Zdeněk Kučera / 
6/2001
přiložený certifikát pravosti potvrzený 
manželkou autora

80 000 Kč

Vystaveno
Neprodejné, Obrazy, grafika, objekty, Galerie GUVU 
Olomouc, 2001
Zdeněk Kučera – Obrazy, Zámecká galerie Chagall, 
Karviná, 2003
Geometrie Zdeňka Kučery, Galerie Zbrojnice IC UP, 
Olomouc, 2005
Chvála geometrie, kavárna Galerie Caesar, Olomouc, 
2005
Třetí ruka, Galerie Radost Havířov, 2009
AD REM, Galerie Kruh Ostrava, 2009
Symetrie, Galerie Beseda, Ostrava, 2013
Zdenek Kučera – výstava obrazů, Galerie Litera, 
Praha, 2019

Výtvarník Zdeněk Kučera se od mnohých členů Klubu 
konkrétistů lišil minimálně v tom, že matematiku sku-
tečně vystudoval. Jeho počátky tvorby se datují již do 
raných 60.let a etabloval se nejprve jako sochař, což 
dokazují jeho plastiky v souborném katalogu Klubu 
konkrétistů vydaném v nakladatelství KANT v roce 
1997 nebo publikované sochařské variabily v majet-
ku Muzea Kampa (katalog a výstava Mnohoznačnost 
struktur/Dynamika sil). Řada jeho sochařských prací 
je přítomna i ve veřejném prostoru.

Jedná se o výtvarníka i rodem. Jako syn malíře Aloise 
Kučery se výtvarné tvoření odehrávalo přímo před 
jeho dětskýma očima. Ruku v ruce se sochařinou 
si osvojuje umění grafiky a od 90.let i malbu. Je tedy 
rozkročen hned ve třech oborech, kdy ve vrcholné 
malbě nachází jak souvztažnost barev, tak harmonii.

Zdeněk Kučera patří do okruhu umělců okolo kunst-
historika Arséna Pohribného, jenž je po své emigraci 
zastoupen Jiřím Valochem.

Kučera přichází v roce 1969 o pedagogické místo. 
Byl to totiž on, kdo mezi ostravské studenty roz-
množil posmrtnou masku Jana Palacha. Ve svo-
bodných dobách se stává šéfem výtvarné katedry 
Pedagogické fakulty v Olomouci, už jako profesor 
a docent.

Předmětná akrylová malba s názvem „X “, je poměrně 
vzácná práce. Liniových, nitkovitých, obrazů na čer-
ném pozadí totiž vytvořil Zdeněk Kučera okolo roku 
2000 pouze několik.
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150
ŠVEC JÁN (1930–2017)
BEZ NÁZVU
1988
olej, plátno
60 × 50 cm
sign. PD Švec 88

110 000 Kč

152
RAJLICH TOMÁŠ (1940)
BEZ NÁZVU
kombinovaná technika, akryl, plátno
60 × 80 cm
sign. na rubu na blindrámu T. Rajlich
přiložený autorský certifikát

130 000 Kč

151
KUČERA ZDENĚK (1935–2016)
X
2000
akryl, plátno
120 × 120 cm
sign. na rubu na blindrámu Zdeněk 
Kučera 2000
na rubu na blindrámu popis díla 
autorem
přiložený certifikát pravosti 
potvrzený manželkou autora

150 000 Kč

Provenience
z majetku rodiny autora

vystaveno
Zdeněk Kučera – Obrazy, Galerie Caesar 
Olomouc, 2000
Neprodejné, Obrazy, grafika, objekty, 
Galerie GUVU Olomouc, 2001
Zdeněk Kučera – Obrazy, Zámecká 
galerie Chagall, Karviná, 2003
Geometrie Zdeňka Kučery, Galerie 
Zbrojnice IC UP, Olomouc, 2005
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153
ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)
HLAVA
2002
vrstvený papír, frotáž, proškrábávaná kresba
36 × 32 cm
sign. PD A. Šimotová 2002

150 000 Kč
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154
KOBLASA JAN (1932–2017)
SUPERMAN
70. léta 20. stol.
polychromovaný dřevěný objekt
92 × 125 cm
sign. nezjištěna

95 000 Kč

Sochař, malíř, grafik, autor mnoha filozofických 
esejů a jeden z nejuznávanějších českých exilových 
umělců – Jan Koblasa.

Koblasova tvůrčí cesta je syntézou úvah o člověku 
a roli, kterou ve světě má. Je návratem k pradávným 
mýtům a archetypům, v nichž je ukryta analogie 
s pocity současného člověka. Výrazným okruhem 
vynořujícím se z umělcovy tvorby 60. let jsou náměty 
Králů, Proroků a Strážců; následují postavy z řecké 
mytologie, témata ze světa opery a divadla, herci 
a hudebníci ulice.

Do veřejného kulturního dění se Jan Koblasa 
zapojil již v době studií na pražské Akademi 
výtvarných umění. Podílel se například na akcích 
Malmuzherciáda v duchu neodadaistických recesí 
(1954) a byl zakládajícím členem Klubu (od roku 1957 
Šmidrové), dalšími členy byli například výtvarníci 
Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš a Jaroslav Vožniak.

Koblasa se také na počátku 60. let zapsal jako 
organizátor neoficiálních skupinových výstavy 
Konfrontace I. a II.

„Když tvořím, nikdy 
dopředu nevím, co vznikne. 
Jde z toho trochu strach, 
ale zase ten děs je určitou 
hnací silou. Hledám cosi 
a hledám to autenticky 
v materiálu a v dialogu 
s ním. Materiál má svoji 
hlavu a já ho musím 
poslouchat, tím pádem 
pak mohou vznikat díla.“ 



164 | 1. ART CONSULTING

155
OUHEL IVAN (1945–2021)
DVĚ TŮŇKY
1988
olej, plátno
60 × 55 cm
sign. UD I. Ouhel 88
na rubu na blindrámu popis díla

30 000 Kč

156
OUHEL IVAN (1945–2021)
KRUH
2016
olej, plátno
130 × 120 cm
sign. PD I. Ouhel 16
přiložené potvrzení o nabytí 
díla od autora

90 000 Kč
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157
STRATIL VÁCLAV (1950)
BACHA BŮH
90. léta 20. stol.
akryl, plátno
170 × 198 cm
sign. na rubu Václav Stratil

120 000 Kč

V 90. letech se Václav Stratil věnoval zejména 
intermediální tvorbě a konceptuální práci s foto 
performancemi. V roce 2003 se opět vrátil ke kla-
sické malbě. V prvním desetiletí 21. století se pak 
autor zaměřil především na lapidární textové kresby 
a malby s nimiž začal již na konci let 80. Příkladem 
takové práce je i zde uvedené plátno „Bacha Bůh“.

Současný český konceptuální výtvarník, portrétní 
fotograf, performer a hudebník – Václav Stratil. 
Jeho mnohovrstevnaté a rozmanité dílo pro-
šlo v posledním čtvrtstoletí mnoha proměnami. 
Nezpochybnitelný obrat ke konceptualismu se v jeho 
díle začal projevovat v první polovině 80. let.

Stratil se v té době přestěhoval z rodné Olomouce 
do Prahy, kde se intenzivně zapojil do kulturního 
dění. Blízké vztahy navázal s někdejšími důležitými 
osobnostmi české umělecké scény např. Adrianou 
Šimotovou a dalšími. 
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158
KVÍČALA PETR (1960)
STRUKTURY
1997
olej, plátno
90 × 74 cm
sign. na rubu monogram PK / 1997

85 000 Kč

Brněnský umělec Petr Kvíčala se již 
od poloviny 80. let až do současnosti zabý-
vá ornamentem. Základním prvkem jeho 
výtvarného jazyka jsou ornamentální linie, 
nejčastěji vlnovky, lomené linie nebo smyč-
ky, které různým způsobem kombinuje, 
zmnožuje, překrývá a vrství.

Inspirací k abstraktnímu a radikálně redu-
kovanému jazyku mu byla původně krajina, 
skrze kterou si Kvíčala okolo roku 1985 
uvědomil autonomní výrazové možnosti 
geometrických lineárních prvků rytmicky 
se opakujících v ploše obrazu.

Malba Petra Kvíčaly, byla od přelomu 
80. a 90. let dávána do souvislosti s proje-
vy mimo okruh avantgardního moderního 
umění – jeho cyklus „Vlny “ byl například 
srovnáván s ornamentální malbou na lidové 
architektuře. Za další pramen Kvíčalovy 
inspirace byla uváděna pravěká abstraktní 
malba.

159
ŠTOLFA MIROSLAV (1930–2018)
ČERNÉ ZNAKY
1997
olej, plátno
90 × 70 cm
sign. PD Miroslav Štolfa 97, na rubu 
Miroslav Štolfa / 1997
na rubu popis díla autorem

25 000 Kč

Vystaveno
Galerie výtvarného umění Cheb, 2004
Alšova jihočeská galerie, 1998
Galerie Aspekt Brno 1998
Muzeum města Brna, 2000
Muzeum umění Olomouc, 1993
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Autorem zde uvedeného velkoformátového plátna 
s názvem „Radikální voliči “ je český vizuální umělec – 
Jiří Černický.

Nelze jednoznačně říci, jaké médium v Černického 
tvorbě převažuje. Umělec suverénně přecházející 

mezi závěsným obrazem, objektem, videem a foto-
grafií, přičemž využívá strategie vycházející z akční-
ho umění i technologií nových médií. Pro jeho práci 
je však typická a mezi všemi médii spojující – soci-
álně politická angažovanost, související s překračo-
váním společenských tabu. Černický se nevyhýbá 
silným emocím, sociální kritičnosti i predikování 
budoucnosti. Svou tvorbou nabourává a osvobozuje 
nesnesitelný patos ironickým humorem. Jeho práce 
nicméně nejsou imperativy morality ani prvopláno-
vaným vtipem.

Zde představené plátno „Radikální voliči “ pochází 
z Černického mimořádně úspěšného cyklu „Bin 
Ladinova lampa “, na kterém pracuje od roku 1999. 
Autor v tomto cyklu kombinuje principy barevného 
i tvarového ornamentalismu s vyhraněnou sociální 
tematikou. 

160
ČERNICKÝ JIŘÍ (1966)
RADIKÁLNÍ VOLIČI
2016
akryl, laky, plátno
170 × 160 cm
sign. na rubu J. Černický / 2016
na rubu název díla autorem

130 000 Kč
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161
GABRIEL MICHAL (1960)
VLASY
2011
plastika, polyesterová pryskyřice a ořechové 
skořápky
v. 104 cm
sign. zespodu Gabriel 2011

360 000 Kč

„Figura pro mě byla vždy prvotní. Mám pocit, že umě-
lec snad ani nemůže začít jinde než vyrovnáním 
se s tímto tématem. (…) Mám rád trvalost, ta je pro 
mě tím nejpodstatnějším rysem sochařství. Socha 
je správou v čase. Funguje i bez lidí, na rozdíl od slova, 
které i když je psané, může zmizet. Socha je nejpří-
mější otisk života a pocitů lidí, přetrvává, je bezpro-
střední zprávou o okamžiku jisté doby (…).“ M. Gabriel 
v rozhovoru s M. Dostálem (2009).

Na české umělecké scéně se Gabriel začal výrazněji 
projevovat od poloviny 80. let v rámci kolektivních 
generačních výstav známých jako Konfrontace. 
Od Konfrontací a dalších společných akcí vedla 
přímá cesta k založení skupiny Tvrdohlavých (1987), 
kam spolu s Gabrielem patřili jeho vrstevníci, výtvar-
níci: Jiří David, Stanislav Diviš, Zdeněk Lhotský, 
Stefan Milkov, Petr Nikl, Jaroslav Róna, František 
Skála, Čestmír Suška, Václav Marhoul.

Umění je pro Michala Gabriele především příbě-
hem, a tedy v každém svém díle chce určitý příběh 
vyprávět. Socha mu není pouhou estetickou hříčkou, 
ani groteskním podobenstvím. Vtip příběhu sochy 
se organicky prolíná s jejím formálním ztvárněním, 
jde o komplexně koncipovaný přístup, kdy námět 
podmiňuje formu a naopak.

Na počátku 90. let – po určitém vyčerpání spole-
čenských témat předchozí dekády – vtahuje Gabriel 
do své sochařské hry přírodu jako element, z něhož 
civilizace, a tedy i umění nepokrytě čerpá. Nejde 
mu však o nějaký ekologizující apel, ale o pochopení 
přírody jako strukturální entity, kterou lze využít 
v rámci dalších inovací aktuálního sochařství. S tím 
souvisí i autorovo uvažování o kontextu prostoru 
a světla, do něhož své plastiky umístí. Důležitá 
je také vlastní interakce a příběhová konfigurace 
mezi jednotlivými sochami. Umělec tak svým dílem 
důmyslně zkoumá, jak může socha ovlivňovat pro-
středí a naopak. 

Důležité je také zmínit, že od začátku své tvorby 
se Gabriel podrobně zamýšlí nad povrchem a struk-
turou sochařského díla. Povrch svých soch z přírod-
ní nebo probarvené polyesterové pryskyřice tvořil 
například skořápkami burských, vlašských a jiných 
ořechů, rozříznutými peckami broskve, žaludovými 
čepičkami apod. Strukturu i chromatiku Gabriel 
nápaditě promýšlel i u svých soch bronzových a dře-
věných. 

„Figura pro mě byla 
vždy prvotní.“
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162
RITTSTEIN MICHAEL (1949)
ZÁDA
1990–1991
olej, pletivo, sololit
39 × 44 cm
sign. PD M. Rittstein 90-91, na rubu 90-91 M. Rittstein
na rubu název díla autorem, přiložená fotografie 
autora s dílem

110 000 Kč
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163
BOLF JOSEF (1971)
Z CYKLU NARAPOIA
2011
tempera, karton
70 × 100 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2011
na rubu dedikace autorem

35 000 Kč

164
RITTSTEIN MICHAEL (1949)
STORY Z VANY
1976
kombinovaná technika, olej, plátno
45,5 × 61 cm
sign. PD Rittstein 76, na rubu na blindrámu 
M: Rittstein 76
na rubu na blindrámu popis díla autorem

90 000 Kč
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165
KINTERA KRIŠTOF (1966)
SEA CLOWN
2011
kombinovaná technika, epoxid
101,5 × 71,5 cm
sign. na rubu K. Kintera 2011

100 000 Kč

166
RÓNA JAROSLAV (1957)
ŠTÍTOLEBEC I.
1987
pastel, karton
78 × 70 cm
sign. PD Róna 87 I., na rubu J. Róna 87 I.
na rubu název díla autorem

30 000 Kč

167
BOLF JOSEF (1971)
TVAROVÁNÍ DÝMU
2019
kombinovaná technika, plátno
24 × 18 cm
sign. na rubu Josef Bolf / 2019
na rubu název díla autorem

50 000 Kč
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168
TYPLT LUBOMÍR (1975)
BEZ NÁZVU
2013
akryl, plátno
145 × 200 cm
sign. PN Typlt 2013, na rubu  
Lubomír Typlt 11. 12. 2013

180 000 Kč

Zde uvedená práce ukazuje na jedno z hlavních 
témat tvorby Lubomíra Typlta – fenomén období 
dospívání.

Ostře kontrastní, agresivní, barevné malby 
dospívajících dětí ve fiktivních krajinách, začal 
autor tvořit již v roce 2008 cyklem „Chlapci “, 
do kterého náleží i zde představené dílo.

Spojení dětí s atmosférou blízké katastrofy 
podle autora není neopodstatněné. Jak sám 
uvedl: „Romantická představa o nevinném 
dětství je mylná. Všechny děti umí být kruté, 
například neomylně vydělují ze skupiny nejslabší 
článek. Nevidím v nich nepopsané listy. Člověk 
se asi se zlem v sobě už rodí, a to mě baví zobra-
zovat (…).“

Umělecké začátky Lubomíra Typlta, můžeme 
sledovat již od střední grafické školy Václava 
Hollara, z níž byl přijat na Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou v Praze, do ateliéru Jiřího 
Šalamouna. Poté přechází na studia do Brna 
na Vysoké učení technické k malíři Jiřímu 
Načeradskému. Ve svých dvaadvaceti letech 
odjel Typlt do Německa, kde nastoupil na pres-
tižní düsseldorfskou Kunstakademii, do ateli-
érů: Gerharda Merze, Markuse Lüpertze a A. R. 
Pencka. Právě zde se seznámil s německým 
expresionismem začátku minulého století, 
který jej ovlivnil v jeho nadcházejícím rukopisu. 

„(…) Nevinnost dětí 
je mýtus.“ 
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Vážení�přátelé�umění,

přibližně�po�55�letech�od�období�„pražské-
ho�jara“�jsme�se�v civilizované�a snad�i dosud�
demokratické�Evropě�dočkali�toho,�co�již�asi�
nikdo�neočekával�a Evropa�se�ocitla�na�prahu�
další�minimálně�„studené“�války.�Podobně�
jako�v letech�1967–1968,�kdy�se�česká�společ-
nost�začala�výrazněji�otevírat�světu,�otevírala�
se v posledních�letech�světu�i Ukrajina�v celé�
své�společenské�šíři.

…a historie�se�bohužel�opakuje�–�soudruhům�
to „nevoní“�a rozhodli�se�do�ukrajinské�společ-
nosti�střílet�jen�proto,�že�si�na�své�svobodě�trvá.

Jejich�odvahu�a odhodlání�je�nutno�podpořit,�
aby�se�na�bývalých�hranicích�Československa�
neobjevil�nový�soused,�jakýsi�novodobý�sovět-
ský�protektorát.�Z Užhorodu�do�Ostravy�či do�
Brna�už�to�je�jenom�kousek.�Každý�by�měl�
proto pomáhat�tak�jak�nejlépe�může�a umí.

Oslovil�jsem�proto�mnoho�kvalitních�a oceňova-
ných�současných�umělců,�se�kterými�spolupra-
cujeme�a většina�z nich�reagovala�pozitivně�na�
mou�výzvu�zrealizovat�charitativní�aukci�jejich�
uměleckých�děl.�Někteří�již�věnovali�své dílo�
jinde,�do�aukcí,�které�byly�zorganizovány�třeba�
jen�na�internetu,�rychleji.�Ten�nápad�mělo�
samozřejmě�ve�stejné�době�více�galerií�a to�
je�dobře.�Když�vidím�rozsah�zkázy�a utrpení,�
jsem si�stoprocentně�jistý,�že�nebude�stačit�
jen podpora�v prvotní�„charitativní�euforii“,�
která se�může�rychle�vyčerpat.

Jsem�proto�velmi�rád,�že�po�ose�Ostrava-Brno-
Praha�se�nám�ve�spolupráci�s panem�Rybářem�
podařilo�v řádu�dní�zorganizovat�a společně�

s prezentací�v tištěném�katalogu�odprezen-
tovat�výběr�skutečně�kvalitních�děl�součas-
ného�umění.�V době,�kdy�píši�tento�text�neví-
me,�zda válka�bude�trvat�další�týdny,�měsíce�
nebo roky,�nebo�bude�již�třeba�ukončena�
(kéž by).�Co�vím�ale�jistě�je�to,�že�na�naši�podpo-
ru�čeká�obrovské�množství�lidí.

Proto�jsme�se�rozhodli�100�%�výtěžku�této�
charitativní�aukce�poskytnout�takovému�pří-
jemci,�který�jej�dokáže�efektivně�využít�v jaké-
koliv�době�a na�jakémkoliv�místě�podle�toho,�
jak�se�potřeby�obětí�války�proměňují�v čase.�
Tímto partnerem�je�Charita�Česká�republika,�
která již�dnes�expeduje�2�kamiony�materiální�
pomoci�s jídlem,�léky�a hygienickým�materiálem�
týdně,�dodává�do�vybombardovaných�míst�elek-
trocentrály�a plánuje�i další�potřebné�projekty.

Vydražitelům�všech�děl�poskytneme�aktuální�
kontakt�s pokyny�a číslem�účtu�Charity�Česká�
republiky,�kde�částku,�za�kterou�dané�dílo�
vydražíte,�zašlete�a po�zaslání�potvrzení�o daru�
vám�dané�vydražené�dílo�předáme.

Po�dohodě�se�všemi�umělci�jsou�vyvolávací�
ceny�nastaveny�na�2/3�autorských�cen,�aby-
chom�zpřístupnili�možnost�zakoupit�si�kvalitní�
umělecké�dílo�co�největšímu�počtu�zájemců.

Všechny�následující�položky�v charitativní�aukci�
můžete�dražit�bez�jakékoliv�aukční�přirážky.

Děkuji�všem�dražitelům�a věřím,�že�i naše�pod-
pora�pomůže�následky�ruské�agrese�alespoň�
trochu�zmírnit.
 

Jiří�Dobeš
galerie�MAGNA
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„Srdce si přikresloval Václav Havel 
k podpisu. Svítící srdce jsme udělali  
na jeho náměstí u Národního divadla, 
aby svítilo na Národní třídu a připomínalo 
eventuálním extremistům pravé hodnoty.
Ze srdce promlouval Václav Havel 
po sametové revoluci v americkém 
kongresu, aby se pomohlo bývalému 
Sovětskému svazu ekonomicky a i jinak 
ho detotalizovat, tak jak se to dělo 
v Německu po 2. světové válce.
Nepovedlo se, jen jiný totáč. A dnes za nás 
bojují Ukrajinci. Jejich ženy a děti nevědí, 
zda se jim otcové vrátí, nebo zda se ony 
vrátí domů. A tak alespoň modrožluté 
srdce ať připomíná, že se musíme starat 
dennodenně o svět, jinak se nám to zvrhne, 
ani nevíme jak, jako teď.
Věřme, že každé naše srdce pomůže 
zvítězit dobru.“

1
GEBAUER KURT (1941)
HAVLOVO SRDCE UKRAJINĚ
2022
plastika, polyuretan, písek, barva 1/8
16,5 × 21,5 × 7,5 cm
sign. zezadu Kurt Gebauer 2022

33 000 Kč
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2
KOČÍ VÁCLAV (1981)
ONCE 
2021
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. na rubu Václav Kočí, monogram VK 08.21
na rubu popis díla autorem

60 000 Kč

Václav Kočí (absolvent Fakulty výtvarných umění 
VUT, malíř a pedagog Ústavu architektury Fakulty 
stavební VUT v Brně) je umělec věnující se zejména 
konceptuální malbě, ve své práci ale často propojuje 
také výtvarné umění s architekturou. Jeho akryly 
na plátně jsou na první pohled charakteristické 
užitím geometrické abstrakce, jež zprvu působí 
jako čistá vizuální hra s plochou, linií a barvou, 
jejich význam je však mnohem hlubší. Dlouhodobě 
se zabývá manipulací zákonitostí psaného textu, 
jeho transpozicí do kódovaných vizuálních forem 
a do svých děl šifruje různá sdělení. Darovaný obraz 
je typickou ukázkou ze série Alphabets/Quotes, 
ve které se autor zabývá právě touto transkripcí tex-
tových informací do obrazu, v němž zůstávají skryté.
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3
SPĚVÁČEK JAN (1973)
VÍŘENÍ
2012
olej, plátno
100 × 130 cm
sign. PD Jan Spěváček 2012, na rubu Jan 
Spěváček 2012
na rubu popis díla autorem

24 000 Kč

Je tomu už řádka let, co absolvoval brněnskou 
Fakultu výtvarných umění, ateliér legendárního 
profesora Jiřího Načeradského. Ten u svých stu-
dentů dbal na precizní řemeslnou přípravu, kreslíř-
skou i malířskou. Jana Spěváčka ale oslovila spíše 
svoboda lyricky abstrahovaného projevu. Jeho 
nejvýznamnějšími cykly jsou pohledy na vodní hla-
dinu, jíž prostupují všechny valéry zelené a modré 
a kterou jen někdy konkretizuje tenké tělo vážky. 
(Kateřina Tučková)

„Kroužení, vitální pohyb vně i ve zdroji vodního živlu…
zrození i umírání, koloběh proměn a přenosu zkušeností…
mechanika mentálních pochodů v logické posloupnosti všepronikajícího vědomí.
Obraz životní a prostorové dynamiky.“
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4
PLACHT OTTO (1962)
SHUSHUPE
2015
akryl, olej, plátno
150,5 × 120 cm
sign. na rubu Otto Placht 2015
na rubu název díla autorem

90 000 Kč

„Ocitli jsme se na prahu jiného světa. 
Obrazem Shushupe překračujeme do jiného 
rozměru nepoznaného … do nové vnitřní 
dimenze džungle…“
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5
JETELA TOMÁŠ (1986) 
JANUS
2018
olej, koláž, plátno
150 × 100 cm
sign. na rubu Jetela 2018

60 000 Kč

„Obraz ukazuje „svět jako rozbité zrca-
dlo“, kdy v jednom fragmentu můžeme 
současně spatřit letící stíhačku a v jiném 
milovanou osobu. Symbolicky v něm 
vidíme roztříštěnost reality, která se boří 
do čím dál větších extrémů a kontrastů. 
A díky absurdnosti války v 21. stole-
tí dokonce překračuje hranice dávno 
zapomenuté. Postava na obraze je obětí 
i strůjcem aktuálního stavu věcí. Tato 
rozpolcenost jedince odkazuje na boha 
dvou (či čtyř) tváří, proto se obraz jme-
nuje Janus. A jelikož spojujeme tohoto 
boha se začátky a konci, a i když byl 
obraz namalován před pár lety, v sou-
časnosti se stává výzvou k brzkému 
ukončení válečného konfliktu.“

Tomáš Jetela (absolvoval AVU v ateliéru malířství 
u prof. Michaela Rittsteina a ateliéru grafiky u Jiřího 
Lindovského) je výrazným a originálním představite-
lem nové generace českého figurálního malířství.

V roce 2008 byl na studijním pobytu na Universidad 
Complutense  de Madrid ve Španělsku a ve stej-
ném roce také získal ocenění Arte emocion. Další 
významné ocenění získal v roce 2013, kdy se stal 
vítězem Ceny kritiky za mladou malbu. Přes své 
mládí se jeho tvorba těší velkému zájmu a jeho dílo 
je již nyní zařazeno v mnoha významných sbírkách.
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6
MÜHLBAUER PAVEL (1949)
OKRAJ LESA
2005
akryl, plátno
120 × 115 cm
sign. PD Mühlbauer 2005, na rubu Pavel 
Mühlbauer / 2005
na rubu popis díla autorem

33 000 Kč

Pavel Mühlbauer patří k nejvýraznějším představi-
telům současného českého krajinářství. V letech 
1969 až 1975 studoval na Akademii výtvarných 
umění v Praze v ateliéru profesora Jana Smetany, 
byl zakládajícím členem společnosti Kruh v Kostelci 
nad Černými lesy a od roku 1999 je členem výtvar-
ného odboru obnovené Umělecké besedy. Darovaný 
obraz je reprezentativní ukázkou jeho díla, které je 
nejen poetické, ale zároveň vysoce působivé 
svou vysokou výtvarnou kvalitou.
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7
MALINA VÁCLAV (1950)
STUDENÉ LÉTO
1999
olej, plátno
90 × 75 cm
sign. PD Malina, na rubu na blindrámu V. Malina 
/ 99
na rubu název díla autorem

26 000 Kč

Václav Malina se hned na začátku 80. let zařadil 
mezi nejdůležitější osobnosti českého umění, roz-
víjející tehdy aktuální téma konceptuální reflexe 
přírody (v roce 1988 byl zakládajícím členem sku-
piny Měkkohlaví), aniž by však opustil malovaný 
obraz. Svým dílem navazuje na tradici moderního 
kolorismu. Ačkoliv mnohé jeho obrazy působí ryze 
nezobrazujícím dojmem, mají většinou základ v kon-
krétním prožitku krajiny a přírody. Východiskem jeho 
tvorby je tedy krajinomalba. Krajinu a přírodu vnímá 
jako součást univerzálního řádu. Ladislav Daněk jej 
kdysi nazval krajinářem z podstaty. Jak říká autor: 
„Myslím, že je to přesné vyjádření. Doplnil bych to ještě 
dodatkem, že moje obrazy jsou vnitřními krajinami 
duše.“

„Odsuzuji válku na Ukrajině, jako všechny 
války, ať jsou agresory Rusové, Američané 
nebo kdokoli jiný.
A jejich obětem je třeba pomáhat.“
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8
SUŠKA ČESTMÍR (1952)
NEKONEČNÝ SLOUP
bronzová plastika 2/7
v. 37,5 cm
sign. dole Suška

45 000 Kč

„Klaním se hrdinství ukrajinských lidí, 
kteří se postavili zběsilému agresorovi 
a doufám, že inspirují celý svět.“

9
DAVID JIŘÍ (1956)
FENIX
2022
kombinovaná technika, koláž, textil, 
připínáčky
50 × 50 cm
sign. na rubu Jiří David / 2022 
na rubu název díla autorem

40 000 Kč

„Každá tupá agrese, ale i blízké 
svévolné násilí mne vždy přivádělo 
ke vzteku, kterému jsem se bránil, 
neboť by přinášel další násilí, 
i kdyby v poloze pouhých myšlenek. 
Ale podléhal jsem i bezradnosti, 
bezmoci, tak snad tímto nepatrným 
krokem, jako je darovaný obraz, lze se 
s touto bezmocí trochu vyrovnat?!“
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10
KVÍČALA PETR (1960)
NO. 7
2017
akryl, plátno
32 × 59 cm
sign. PD ze strany Petr Kvíčala monogram 
PK / 2017, na rubu monogram PK / 2017
na rubu a PD ze strany název díla autorem

60 000 Kč

Vystaveno
Petr Kvíčala, Galerie Závodný, Mikulov 2017

„Tento malý obraz je mým prvním obrazem 
malovaným pouze plochami v lazurách 
jediné červené barvy a předznamenal 
novější větší plátna. Touto technikou jsem 
maloval liniové procesuální monochromy 
či barevná plátna v 90. letech.
Ačkoliv to není na první pohled patrné, 
konstrukce obrazu je jako obvykle v mé 
práci „od ruky“ a vychází z pravidelného 
členění kruhu na šest dílů liniovými zig-
zag ornamenty a následným dělením 
všech úhlů křížících se, či zalomených 
linií. Princip neustálého dělení 
je pradávným symbolem vitality známým 
už z archaických ornamentů. Červeň je pak 
vitalita sama.
Zkoumání paradoxu ornamentu pokračuje. 
Je spojován s tím, co bývá považováno 
za „nízké”, tedy se zdobností a současně 
odkazuje k duchovním kvalitám, 
meditativnosti či obecně spiritualitě.“
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11
MIFFEK LUKÁŠ (1978)
LADY CAMOUFLAGE
2021
olej, plátno
121 × 100,5 cm
sign. na rubu Lukáš Miffek / 2021
na rubu popis díla autorem

40 000 Kč

Lukáš Miffek (studoval v letech 1999–2005 na AVU 
v Ateliéru malby u prof. Antonína Střížka a u prof. 
Michaela Rittsteina) se na současné české výtvar-
né scéně prosadil jako malíř s výrazně osobitým 
a celistvým tvůrčím projevem. Vytvořil si originální, 
nezaměnitelný styl plošnou, ilustrativní, stylizova-
nou formou a výrazným kolorismem. Pracuje v pro-
storu stvořeném spíše pro srdce než pro intelekt 
a formou obrazové metafory, grotesky a parodie 
vypráví příběhy, založené na realitě všedního dne, 
často s retro pohledem a nachází kouzlo v banálnos-
ti. (Rea Michalová)

„Když ze života zmizí smích, je to průšvih, který má ale často řešení.
Když ze života zmizí člověk, tak je to tragédie, se kterou se člověk musí vyrovnat.

… ale když zmizí vinou jiného člověka, tak je to zločin, který nelze odpustit.“
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12
BESTA PAVEL (1958)
ANGELUS MILITANS – Z CYKLU KLEEOVI 
ANDĚLÉ
2016
olej, plátno
100 × 75 cm
sign. PD Besta 16
na rubu na blindrámu název díla autorem

33 000 Kč

Pavel Besta je zástupcem výrazného výtvarníka 
silné střední generace, který si vytvořil svůj vlast-
ní vizuální výraz, kterému je dlouhodobě „věrný“ 
a za který je odbornou veřejností velmi oceňo-
vaný. V roce 2001 získal například cenu za malbu 
na Mezinárodním bienále současného umění v ital-
ské Florencii.

Ve svých dílech zachycuje často prolínání živé 
přírody s neživým světem lidských obydlí. Jeden 
z významných Bestových cyklů jsou „Kleeovi andělé“. 
Inspirovaný je dílem slavného švýcarského malíře 
a grafika Paula Klee. Ten ke konci života začal pra-
covat na souboru kreseb andělů. Kvůli vážné nemoci 
ho však nestihl dokončit. Besta jako poctu tomuto 
vynikajícímu umělci některé z andělů namaloval. 
Uplatnil přitom dvojí přístup, u některých zachoval 
kompozici, u dalších spojil několik kreseb a dal jim 
nový obsah.

„Nastupuje nacismus, blíží se 2. světo-
vá válka a Paul Klee prchá z Německa. 
Je nemocný, osamělý, bez ateliéru, a proto 
hlavně kreslí. Kreslí i anděly a už je nestih-
ne namalovat. A tak jsem některé z nich 
dodatečně převedl do obrazů jako poctu 
člověku, který díky okolnostem nemohl 
dokončit své dílo.“
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NIKL PETR (1960)
ORANŽOVÁ HOUSENKA
2021
kombinovaná technika, barevné 
tuše, inkoust, japonský rýžový 
papír na plátně
185,5 × 85,5 cm
sign. na rubu Petr Nikl 2021

45 000 Kč

Oranžová housenka je součástí roz-
sáhlého cyklu prací, které nazývám 
Samovolnosti. Jsem vždy překvapen 
z podoby předem nezamýšleného 
obrazce. Vzniká velmi rychle a spon-
tánně. Vytvářím podmínky a dávám 
počáteční impuls, pak jen pozoruji 
útvar, který pomocí savosti papíru 
a množství vody během následující 
hodiny před očima dorůstá. Název 
vzniká až pak, ale většinou si ho 
nechám pro sebe, aby neovlivňoval 
obrazotvornost diváka.

Miluji svobodomyslnou představi-
vost.

„Narodil jsem se 5 měsíců 
po vypálení Gagarina 
do kosmu. Do absolutní tmy 
absolutního žáru slunce. Z jaké 
tmy jsme přišli my? Když mi 
bylo 7, zůstal po Gagarinově 
cvičném letu jen cár jeho 
kombinézy na stromě. Který 
z těch vesmírů je větší? 
Je v nich ta samá tma? 
Kdo může ve jménu vlastního 
ďáblíčka posílat do tmy 
ostatní?“
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14
VIKOVÁ JINDRA (1946)
Z CYKLU SILUETY
2007
plastika, kamenina, dráty
49 × 39 × 16 cm
sign. zespodu Viková 2007

25 000 Kč

Jindra Viková (narozena 2. února 1946 v Praze) 
je dnes již celosvětově známá česká sochařka, 
keramička, malířka, kurátorka a pedagožka, jejíž 
dílo je součástí mnoha významných sbírek v ČR 
i po celém světě.

Její doménou je práce s rozličným materiálem 
(již dávno ne pouze s keramikou a porcelánem), 
ale především mnohostranné zkoumání lidských 
výrazů, emocí, paměti, mezilidských interakcí 
a komunikace. V loňském roce proběhla její roz-
sáhlá retrospektivní výstava v AJG v Českých 
Budějovicích, která zmapovala klíčové tvůrčí etapy 
Jindry Vikové od 70. let do současnosti a ke které 
zpracovala krátký dokument také Česká televize.

„Moje drátěné hlavy/siluety/jsou o člově-
ku, ale také o lidské společnosti. Lidské 
společenství obsahuje především vztahy. 
Počínaje přátelstvím, láskou až po nená-
vist a zlobu. Poslední události na Ukrajině 
u mně vyvolávají silný pocit solidarity.“
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GABRIEL MICHAL (1960)
NA HLAVĚ
2011
bronzová plastika 1/5
v. 17 cm
sign. zespodu Gabriel 2011

50 000 Kč

Socha jogínky stojící na hlavě není jen obrazem klidu 
rovnováhy a symetrie spojené s krásou jógových 
pozic. Práce s kompozičně dokonalou pozicí v před-
cházejících velkých sochách vedla k novému sou-
soší šesti malých jogínek v šesti jógových pozicích. 
Socha „Na hlavě“ je jednou z těchto šesti zmíněných 
jogínek. Malé jogínky jsou na rozdíl od původních 
velkých deformované zkrácením ve vertikální ose 
na polovinu své původní reálné proporce. Tvary 
působí jako by byly ponořené pod  hladinou. Jogínka 
je oddělena od reálného světa ponorem pod pomy-
slnou hladinu jogové meditace. Socha vznikla jako 
druhá v pořadí celého sousoší. Inspirací autora 
pro tuto práci byla mimo jiné i možnost využití 
nových nástrojů digitálního sochařství, které k práci 
s tvarovou deformací přímo vybízely.

„Doufám, že moje socha přinese radost 
tomu kdo si ji vydraží. Tím přinese radost 
i mě, že jsem přispěl nejen tvůrčí částí díla 
ale i konkrétní částkou vloženou do jeho 
odlití. Především ale doufám, že pomůže 
lidem trápeným válkou a snad přinese 
i trochu radosti jim.“
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PRŮVODCE PRO NEPŘÍTOMNÉ A TELEFONNÍ UCHAZEČE

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

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

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

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

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

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

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

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



PLNÁ MOC 
PRO ZASTUPOVÁNÍ V DRAŽBĚ

Dražba po telefonu
Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 24. 4. 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. 
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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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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


