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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
2. 6. – 19. 6. 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 19. 6. 2022, od 12:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Neděle 19. 6. 2022 ve 13:30 hod., Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

Will take place on the 19th of July 2022 at 1:30 pm in the Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1.

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

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

web: www.acb.cz

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ:
– podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní
– parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov
– ulice Zborovská a Janáčkovo nábřeží s přilehlými ulicemi (zdarma bez omezení)
–  krátkodobá nakládka a vykládka obrazů je možná na chodníku před vchodem do Topičova 

salonu
– možnost krátkodobého parkování na protější straně Topičova domu
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JMENNÝ REJSTŘÍK

� položka
A
Agostini Edoer 145
Alviani Getulio 142
Anceschi Giovanni 147
Angeli Franco 137

B
Barrese Antonio 143, 155, 156
Bauch Jan 57
Benda Jan 21
Beran Zdeněk 117
Biasi Alberto 154
Blažíček Oldřich 8
Bolf Josef 130
Bonies Bob 152
Boriani Davide 153
Boška Jindřich 109
Boto Martha 140
Boudník Vladimír 80
Bury Pol 139

C
Cais Milan 134
Campesan Sara 166
Cavallini Emilio 149
Chiggio Ennio  163
Claisse Geneviève 159
Costa Toni 146, 160
Costalonga Franco 157, 158
Cyprich Robert 141

Č
Černický Jiří 121
Černý Karel 29

D
David Jiří 113
Demartini Hugo 105, 118
Dobeš Milan 144

F
Feigl Bedřich 18
Foltýn František Karel 85, 86

G
Gebauer Kurt 128
Glattfelder Hans Jörg 161
Gleizes Albert 136
Gross František 26
GRUPPO MID 155, 156
Grus Jaroslav 19
Grygar Milan 104

H
Hejna Václav 30
Hoffmeister Adolf 40
Hotový Miloslav 68, 67

Hudeček Antonín 13
Hudeček František 25, 34, 35

CH
Chatrný Dalibor 89, 97

I
Istler Josef 82

J
Janošek Čestmír 47
Jetelová Magdalena 79
Jíra Josef 60, 61
John Jiří 52–54

K
Kaván František 9, 10
Kintera Krištof 132, 133
Koblasa Jan 76
Kolář Jiří 55
Kolíbal Stanislav 101–103
Komárek Vladimír 58
Koníček Oldřich 14, 22
Koons Jeff 172, 173
Kopecký Bohdan 77
Kotík Pravoslav 16, 17
Kovanda Jiří 114
Kovařík Slavoj 90
Kratina Radoslav 99
Kubíček Jan 108
Kučera Zdeněk 107
Kujasalo Matti 167
Kupka František 23, 28
Kyncl František 87

L
Lada Josef 15
Landi Edoardo 162
Lehoučka Josef 50
Lhoták Kamil 42, 49
Liesler Josef 65
Linhart Kamil 45

M
Macoun Gustav 12
Málek Antonín 72
Malich Karel 69, 70, 119
Malina Frank 138, 151
Mařák Julius 1
Matal Bohumír 27, 31, 36, 91, 92
Mirvald Vladislav 110, 111
Morellet Francois 148, 169

N
Načeradský Jiří 84, 93–95, 123–127
Němec Rudolf 83
Nemes Endre 71
Nepraš Karel 73, 74

Nešleha Pavel 37
Novák Vladimír 122
Nowak Willi 38, 39

O
Ouhel Ivan 96
Ovčáček Eduard 100, 116

P
Pérez-Flores Dario 150
Petrbok Jiří 131
Preissig Vojtěch 2, 7
Prokop Zdeněk 106
Puchnarová Dana 98

R
Rajlich Tomáš 120
Rossi Horacio Garcia 171
Rotrekl Teodor 44

S
Scheggi Paolo 170
Scirpa Paolo 164
Serpan Jaroslav 75
Seydl Zdeněk 59
Sklenář Zdeněk 32, 33
Slavíček Antonín 3
Smutný Oldřich 115
Soto Jesus Rafael 168
Souček Karel 62–64
Stein Joël 165
Střížek Antonín 129
Sutnar Ladislav 20
Sychra Vladimír 43

Š
Šíma Josef 24, 66
Šimotová Adriena 48
Špála Václav 5, 6

T
Tikal Václav 46, 88
Toyen (Marie Čermínová) 56, 78

U
Ullmann Josef 11

V
Váchal Josef 4
Valter Karel 51
Vašíček Vladimír 112
Vlaminck de Maurice 135
Vyleťal Josef 81

Z
Zrzavý Jan 41
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1
MAŘÁK JULIUS (1832–1899)
LESNÍ VÝVRATY
olej, lepenka
24 × 32 cm
sign. LD Julius M

70 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Mgr. Michael Zachař

Předmětem posouzení je originál obraz „Lesní 
vývraty “, reprodukovaný na připojeném snímku, 
olej na lepence velikosti 24 × 32 cm, značeno vlevo 
dole Julius M…., rámováno.

Velký český krajinář a pedagog JULIUS EDVARD 
MAŘÁK (1832–1899) patřil k nejvýznamnějším repre-
zentantům tzv. Haushoferovy školy, tj. krajinářské 
školy pražské Akademie. Rodák z Litomyšle vstřebal 
postupně vlivy domácí malby (A. Mánes), německého 
krajinářství (Schleich, Schirmer aj.) a posléze vídeň-
ské novoromantické krajinomalby (Zimmermann, 
Heger aj). Mařákovou specialitou byly lesní interiéry 
v různých náladách a charakterech. Věnoval se jim 
od let padesátých až na práh smrti, a to v různých 
technikách i formátech. Námětově se jim blíží též 
náměty horských úbočí, srázů, skalisek a s tím spo-
jené soustavné studium vegetace, geologických 
typů apod. To využil i při vesměs prázdninových 
venkovských štacích, kdy maloval menší obrázky 
pro cvik oka i ruky.

Posuzovaný obraz náleží k takovým typickým 
a malířsky chutným realizacím. Obdobné plenéry 
známe i z ranější tvorby v kontextu Haushoferovy 
školy ( fond Leopold Stephan v NG), přibyly pak 
zejména koncem 70 let a vrchu nabyly v posledních 
dvou dekádách tvorby. Tento energicky podaný 
a  kompozičně bezpečně vystavěný i promalovaný 
obraz, ukazuje přesvědčivě Mařákovo uměřené 
pojetí nenápadné výseče krajiny, smělý štětcový 
duktus, vytříbené koloristické mistrovství i svrcho-
vanou světelnou režii. Takové obrazy se buď ihned 
prodaly nebo byly součástí umělcovy pozůstalosti, 
kterou po roce 1900 zakoupil obchodník s uměním 
Rudolf Ryšavý, opatřil pozůstalostním razítkem 
a postupným rozprodejem se tak obrazy dostaly 
do mnohých soukromých kolekcí. Řadu z nich repro-
dukovala po roce 1899 Zlatá Praha a zejména roku 
1903 vydané album s předmluvou historika umění 
K. B. Mádla. Tento obraz pronikavé výtvarné inte-
ligence datuji do doby kolem roku 1890, kdy Mařák 
ještě běžně pracoval v plenéru – švih štětce tomu 
odpovídá, a připravoval své rozměrné plátno šumav-
ského pralesa. Jde o vyzrálý výtvarný přednes uka-
zující již moderní chápání výtvarné práce. Nejblíže 
má k olejům kat. č. 119, 120 v publikaci Julius Mařák 
a jeho žáci, NG, Praha 1999.

Na základě komparativního studia originálů Julia 
Mařáka potvrzuji pravost tohoto sběratelsky zajíma-
vého obrazu.

Nejvýznamnější 
reprezentant 
Haushoferovy školy
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2
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)
VESNICE
barevný lept s akvatintou
49,5 × 64,5 cm
sign. PD Vojt. Preissig

60 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

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

do Spojených států amerických. Tam postupně vět-
šinu času věnuje knižní grafice a typografii; působí 
také jako učitel grafických technik na výtvarných 
školách v Bostonu a New Yorku. Ve dvacátých letech 
začíná vytvářet cykly geometrických a optických 
kreseb. V abstraktní linii své tvorby pokračoval i po 
návratu do Československa roku 1931.

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

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

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

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

Posuzované dílo Vojtěcha Preissiga „Vesnice“ je neo-
byčejně sugestivním, náročně dekorativně rytmi-
zovaným obrazem, barevně sladěným do souzvuku 
téměř hudebního. 

Posuzované dílo „Vesnice“ je originálním, vrcholně 
secesním, vzácným velkoformátovým grafickým 
dílem Vojtěcha Preissiga, malíře a grafika, jehož 
tvorba se v osobitém vývoji od secesně-symbolist-
ních tendencí k abstrakci stala jedním z nejvýznač-
nějších projevů českého umění dvacátého století. 
Ústřední problematikou jeho uměleckého vyjádření 
zůstal ornament, utvářený mezi užitou a volnou 
tvorbou, zákonitostmi přírody a individuálním myš-
lením, mezi konkrétní a nepředmětnou formou. 
Již na přelomu století dospěl k syntetickému výrazu, 
který svou jasně vyjádřenou strukturností patřil 
k utvářejícímu se modernímu umění.

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

Sugestivní dílo 
vrcholné secese
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3
SLAVÍČEK ANTONÍN (1870–1910)
MÁNESŮV ATELIÉR
1904
olej, překližka
25,5 × 23 cm
sign. LD A. Slavíček
LD název díla autorem

550 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Mgr. Michael Zachař

nistům, avšak toto označení je pro jeho tvůrčí 
potenciál příliš a doslova svazující. Vzdělaný 
a hloubavý malíř nebyl z těch, kteří by stáli 
v jakémkoli šiku pod jakoukoli egidou. Jeho obra-
zy mají jaksi samozřejmě svrchovanou technic-
kou úroveň, ale zároveň disponují vícevrstev-
natou vypovídací hodnotou odkazující nejednou 
k předchozím umělcovým dílům. Poetičnost 
a nezřídka i melancholičnost upomínají na fakt, 
že umělec náležel generaci symbolistů vzešlé 
z doby vrcholícího národního obrození, v letech 
hnutí Omladiny a ustavení moderních výtvar-
ných spolků a periodik. Nezastupitelnou částí 
Slavíčkova odkazu jsou vedle krajin městské 
motivy. Zatímco Bechyně a Kutná Hora zůstaly 
jednotlivou inspirací, stala se Praha v dobách 
asanace jedním z klíčových umělcových témat. 
Sečtělý, přemýšlivý a nesmlouvavý umělec 
se trápil nezměrnou ztrátou mizejících architek-
tonických památek, avšak zároveň se dokázal 
nebývale koncentrovat a napřímit svůj výtvarný 
talent k naprosto mimořádnému ztvárnění míst, 
jimž čas nedopřál setrvat v dosavadní tvářnosti.

Autorovy městské plenéry malované spontán-
ním, ale přehledným rukopisem, nepostrádají-
cím smysl pro věrohodnost malebného motivu, 
vznikaly již na samém počátku jeho tvorby, 
avšak kolem roku 1903 nabyly vrchu a staly 
se vlastními definitivami, mnohdy účinnějšího 
výrazu než rozměrná plátna. Malíř uměl skvěle 
vystihnout typiku architektur s růzností jejích 
omítek či střech, ráz jejich užívání a tak nikoli 
popisně, nýbrž mentálně zachytil navěky tehdejší 
situaci. Kromě toho jako velký milovník historie 
vyhledával konkrétní lokace. V okolí Anežského 
kláštera se toulal už jako chlapec, jako zralý 
muž po třicítce, navíc člen Spolku Mánes, pocítil 
jistě příslušnost k patronu svého uměleckého 
sdružení a spíš pro sebe si tuto partii v Kozí ulici 
namaloval. Slavíčkovy pragensie blízké zde posu-
zovanému obrazu najdeme v Tomešově soupise 
zejména pod č. 252, 256, 277, 338, 339, – vše 
vesměs na tvrdých podložkách, překližce či kar-
tonu. Osobně se domnívám, že paleta odpovídá 
nejvíce č. 256 a menší studii k němu, kde je svět-
lejší tonalita i ona bledá modř. Podle předběžné-
ho restaurátorského průzkumu je za podpisem 
datace 1907, která je pouhým okem nezřetelná. 
Obraz posuzuji toliko vizuelně bez písemného 
restaurátorského závěru.

Předmětem posouzení je originál obraz Mánesův 
ateliér, reprodukovaný na připojeném barev-
ném snímku, olej na desce velikosti 25 × 23 cm, 
značeno vlevo dole štětcem barvou z palety 
A.Slavíček Mánesův ateliér, rámováno v jednodu-
ché dobové liště.

ANTONÍN SLAVÍČEK (1870–1910), nejvýznamnější 
představitel české krajinářské školy za působení 
profesora Julia Mařáka na pražské Akademii, 
vynikl jako výtečný krajinář a malíř Prahy 
na zlomu dvou věků. Bývá počítán k impresio-
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4
VÁCHAL JOSEF (1884–1969)
MOTIV Z PRÁŠIL (STUDIE PRO AUTORSKOU 
KNIHU „ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ A ROMANTICKÁ“)
1929
akvarel, uhel, ruční papír
41 × 50,5 cm
sign. LD J Váchal
LD název díla autorem

220 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

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

Posuzované dílo „Motiv z Prášil (Studie pro autorskou 
knihu ‚Šumava umírající a romantická’) “ představuje 
cennou a výtvarně delikátní krajinářskou práci, jejíž 
vznik je spojen s Váchalovou slavnou a unikátní kniž-
ní realizací, jíž nazval „Šumava umírající a romantic-
ká “ a jež se stala největší českou tištěnou publikací, 
respektive druhou největší knihou po středověkém 
„Codexu gigas “ (tzv. Ďáblově bibli), pokud zohledníme 
i díla rukopisná.

Pro knihu dřevorytů a textů věnovaných zanika-
jící kráse šumavské krajiny se Váchal rozhodl již 
v roce 1927 a o rok později na ní začal pracovat. 
Monumentální dílo o rozměrech 65×49 centimetrů, 
rozsahu 276 stran a úctyhodné váze 20 kilogramů 
pak vytvářel celé tři roky – dokončil je roku 1931, 
kdy osobně vytiskl a svázal jedenáct exemplářů. 
V tiráži je uvedeno: „Text k této knize napsal, z 8014 
ručně řezaných a odlitých typů vysázel, 74 barevnými 
dřevoryty (v 544 barvách tištěnými) doprovodil, vytiskl 
a vydal v jedenácti úplných exemplářích dřevorytec 
Josef Váchal v době od 19. července 1928 do 3. května 
1931.“

Stejně jako pro Alfreda Kubina, stala se Josefu 
Váchalovi Šumava krajinou milovanou a významným 
zdrojem inspirace. Poprvé se tam vypravil roku 1905 
a od poloviny dvacátých let do roku 1933 tam zajížděl 
pravidelně.

V posuzovaném díle, jež vzniklo jako jedna ze studií 
pro uvedené dřevoryty, ztvárnil Josef Váchal velmi 
jemnou kresebnou formou krásnou přírodní scenérii 
s typickými šumavskými chalupami z Prášil. Toto 
místo mělo tu výsadu, že bylo umělcovou nejčastější 
a nejoblíbenější „základnou“, odkud vyrážel na dlou-
hé pěší túry a poznával „svůj“ kraj v proměnách 
všech ročních období.

V Prášilech se totiž nacházela také papírna rodiny 
Eggerthů, odkud Váchal odebíral kvalitní ruční papír, 
na němž tiskl svá díla, včetně „Šumavy umírající 
a romantické“, svého obdivovaného „veledíla“. 

Zkoumané dílo „Motiv z Prášil (Studie pro autorskou 
knihu ‚Šumava umírající a romantická’) “ je auten-
tickou, vzácnou, v souvislosti s přípravou raritní 
největší české tištěné knihy vzniklou prací Josefa 
Váchala, autora představujícího nevídaný zjev v čes-
kém výtvarném umění. Jeho obvyklé kategorie pře-
kračoval neopakovatelným charakterem tvorby, až 
zarážející všestranností, enormním pracovním nasa-
zením a totálním solitérstvím. Byl nejenom osobitým 
malířem, ilustrátorem, sochařem, řezbářem, foto-
grafem, autorem vlastních písem, mistrem barev-
ného dřevorytu, spisovatelem, ale v neposlední řadě 
také tvůrcem originálních autorských knih, jejichž 
náklad se počítá pouze v několika kusech. Stál mimo 
umělecké směry, jeho nezaměnitelný projev je pro-
vázen silným nábojem expresivity a jedinečným 
rukopisem. Je plný mystiky, symboliky, tajů a rébu-
sů, ale zároveň i tvrdé reality a její kritiky, zabývá 
se pozemským i nadpozemským životem.

Východiskem jeho díla byla symbolistní touha 
po absolutnu a pojetí umění jako moderní alterna-

Symbolistní touha 
po absolutnu
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5
ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)
Z RÁNA NA VSI
1905
akvarel, papír
20 × 32 cm
sign. LD VŠpála 05

18 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Dr. Boleslav Štumpf, soudní rada v Bratislavě (vlast-
nil několik raných Špálových děl) 

hém předurčuje povahu a postoj umělce, spoluvy-
tváří jeho tvůrčí pohled a výraz. Sám Špála později 
zdůrazňoval rozhodující vliv raných dojmů z přírody 
a venkovského života na utváření svého lidského 
a výtvarného založení.

Umělecké těžiště Špálova nejranějšího období lze 
spatřovat v jeho kresbách z let 1903–1912. Můžeme 
v nich sledovat postupné vyhraňování jeho osobitého 
stylu, připravující jeho prudké tvůrčí vzepětí v letech 
před první světovou válkou. Posuzované dílo „Z rána 
na vsi “ skvěle zrcadlí důvěrné, starosvětské ovzduší 
venkovského života, v němž přežívalo mnoho z idylic-
ké minulosti, tradic a zděděných lidových zvyků a jež 
určovalo čas Špálova dětství a mládí. Autor zde pre-
cizně zvládl poměrně náročný plenérový motiv, jeho 
provedení je suverénní, à la prima, téměř rezignující 
na pomocnou podkresbu. Akvarely tohoto druhu 
byly „prubířským kamenem“ jeho talentu. Později 
se k významu a svébytnosti kresebné techniky vyjá-
dřil slovy: „V kresbě se nejvíce zračí charakter umělce. 
Zde spíše než jinde se vidí jeho sklony, vlastnosti a kva-
lita. Kresba je jeho zrcadlem a zpovědí. Každý chybný 
krok se tu vidí, každá faleš nebo zevní bezduchá maný-
rovost… Kresba má ponejvíce ráz bezprostřednosti.“ 
(V. Špála, Něco o kresbě, Volné směry, 1942–1944) 

Posuzované dílo „Z rána na vsi “ je originální, pozoru-
hodnou juvenilní prací Václava Špály, jednoho z nej-
výraznějších představitelů české umělecké avant-
gardy, člena Skupiny výtvarných umělců, skupiny 
Tvrdošíjní a Spolku výtvarných umělců Mánes. V jeho 
lidském charakteru a tvorbě nalézáme potvrzení 
staré a známé pravdy, že svět umělecké osobnosti 
je v podstatných rysech zakotven v letech dětství 
a mládí. Obzor tehdejších zážitků a zkušeností v mno-
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7
PREISSIG VOJTĚCH (1873–1944)
DUBY V POLOŠERU
1906–1909
barevná akvatinta
22 × 37,5 cm
sign. PD Vojt Preissig

55 000 Kč

6
ŠPÁLA VÁCLAV (1885–1946)
… ÚDOLÍ
1920
kresba tužkou, papír
17,5 × 29,5 cm (výřez)
sign. PD V Špála 20
LD název díla autorem (částečně pod paspartou)

9 000 Kč
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8
BLAŽÍČEK OLDŘICH (1887–1953)
STRUKIEVSKÁ CERKEV V JASINĚ
1931–1937
olej, překližka
51 × 61 cm
sign. PD O. Blažíček 37

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Naděžda 
Blažíčková-Horová

Předložený pohled na kostel Strukievské cerkve 
v Jasině je nepochybná, příznačná a velmi krásná 
práce malíře prof. Oldřicha Blažíčka.

I když byl Blažíček označován jako malíř Vysočiny 
a svůj rodný kraj, zejména okolí Rožné, zobrazoval 
nejraději a nejčastěji, nebyla Vysočina jediným mís-
tem kam zajížděl pro své krajinářské podněty.

Ve třicátých letech často a rád cestoval 
na Podkarpatskou Rus (dnes část Ukrajiny) do okolí 
Jasiny a na Slovensko. Zde vznikla jednak početná 
řada kostelních interiérů rustikálního i městského 
typu, jednak malíř pracoval také na řadě krajin-
ných záběrů. Oblíbil si zejména podhorské krajiny 
se zalesněnými pahorky.

Předložený obraz Strukievská cerkev v Jasině je jed-
nou z variantních studií k velkému stejnojmennému 
plátnu z roku 1931 a patří bezesporu k nejlepším 
krajinám, které Blažíček na Podkarspatské Rusi 
namaloval. Pohled na dřevěnou stavbu kostelíka 
a na za ním do dálky se rozkládající kopcovitou kraji-
nu je namalován s hlubokým prožitkem a poznáním, 
dopracoval se hospodárnosti v práci s barvou, pře-
vládají odstíny od světlých až po tmavé jen zelené, 
hnědé a modré barvy. Přesnost ve vedení štětce 
mu umožňovala dosáhnout maximálního výrazu 
jednoduchými prostředky, které ovládal s naprostou 
jistotou. Je příznačnou ukázkou Blažíčkova krajinář-
ského mistrovství.

Přízračná ukázka 
krajinářského mistrovství
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9
KAVÁN FRANTIŠEK (1866–1941)
CHRUDIMKA POD STANEM U VÍTANOVA
1919
olej, překližka
119 × 94 cm
sign. LD Kaván, PD Kaván / 1919
LD i PD nečitelný popis díla autorem

350 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

1890–1896. Mezi jeho spolužáky patřili starší 
Ferdinand Engelmüller, Antonín Slavíček, Jaroslav 
Panuška nebo mladičký Otakar Lebeda. Kolegové 
na něj vzpomínali jako na skromného a dobrosrdeč-
ného člověka, který byl od počátku „malířem ško-
leným přírodou “. Se školou se zúčastnil malířských 
exkurzí na Žalov (1891), Peruc (1891, 1892), do Budňan 
pod Karlštejnem (1893), do Zákolan (1894) a na Okoř 
(1895). V únoru roku 1896 studia na Akademii zane-
chal. Toho roku také poprvé vystavoval mimo školní 
výstavu v Umělecké besedě, jejíž se stal členem. 
K. M. Čapek–Chod tehdy umělce označil za „nejsilněj-
šího a nejmarkantnějšího talenta našeho krajinářství “. 
Od roku 1897 byl členem SVU Mánes. Později (1929) 
vstoupil do Jednoty umělců výtvarných. V květnu 
1931 se stal řádným členem České akademie věd 
a umění v Praze.

V letech 1896–1899 bylo dílo Františka Kavána ovliv-
něno symbolismem, o nějž se zajímal již v období 
studia na Akademii. Udržoval kontakty s osobnostmi 
kolem Moderní revue: Jiřím Karáskem, Arnoštem 
Procházkou a Karlem Hlaváčkem. Někdy vpisoval 
na svá plátna i úryvky veršů, které sám skládal 
a také publikoval v dobových časopisech. O jeho 
uměleckých kvalitách svědčí i fakt, že v roce 1900 
získal diplom a plaketu na Světové výstavě v Paříži 
za obraz Podmrak, který v době studií vytvořil ve své 
rodné vsi. S novým stoletím vstoupil do nové vývojo-
vé etapy svého díla impresivně laděným realismem 
jasné barevnosti.

Posuzovaný obraz „Chrudimka pod Stanem 
u Vítanova “ je Kavánovým výtečným dílem impresiv-
ně laděného realismu, vyjadřujícím tu pravou náladu 
zlatistého podzimu na Vysočině. Malíř se do Vítanova 
vrátil roku 1909, aby se tam na víc jak dvanáct let 
usadil. V malebné obci ležící v oblasti Hlinecka měli 
malíře rádi a mluvili o něm jako o domácím – říka-
li mu „vítanovský pantáta “. Kaván si tamní krajinu 
zamiloval – připomínala mu jeho rodné Podkrkonoší. 
Kromě vlastního Vítanova chodil malovat na místa 
kolem řeky Chrudimky (jako v posuzovaném obra-
ze), kolem Svratky, Hlinska, Čachnova, Babákova, 
Dědové, Svratouchu ad., aby ve svých obrazech 
zachycoval tento kraj básnivě v přelévání nálad 
od jara do zimy.

Posuzovaný obraz „Chrudimka pod Stanem 
u Vítanova “ je nádherným do dálky rozvinutým kra-
jinným pohledem, nechávajícím zaznít jak přírodní 
krásy kraje, tak autorův neobyčejně senzitivní malíř-
ský rukopis. Okouzlující podzimní barevnost a cit pro 
detail se tu snoubí v obrazu bravurního náladového 
odstínění krajiny.

Posuzovaný obraz „Chrudimka pod Stanem 
u Vítanova “ je originálním, sběratelsky vzácným, 
monumentálním a atmosféricky nesmírně podma-
nivým dílem Františka Kavána, jednoho z nejvýraz-
nějších absolventů slavné Mařákovy krajinářské 
školy, který v návaznosti na umělecký odkaz Adolfa 
Kosárka a Antonína Chittussiho definoval pojetí rea-
lismu v české krajinomalbě.

Rodák z Víchovské Lhoty u Jilemnice (dnes sou-
část Víchové nad Jizerou) studoval na Akademii 
výtvarných umění v Praze u Julia Mařáka v letech 
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10
KAVÁN FRANTIŠEK (1866–1941)
STROMY U POLNÍ CESTY
olej, lepenka
40,5 × 52,5 cm
sign.PD Kaván

49 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Mgr. Michal Zachař

v našich zemích. Po krátkém symbolistickém období 
se po roce 1900 soustředil na plenérovou krajino-
malbu s důrazem na věrohodné vystižení atmosfé-
rických jevů v krajině, v malířské faktuře s příklonem 
k impresívnějšímu přednesu s udivujícími kolori-
stickými finesami. Ve dvacátých letech ještě více 
posílil barevnost svých krajin někdy až fauvisticky 
rozehraných, přičemž zvlášť pozdně jarní a letní 
partie vyšťavil bohatou škálou barev. Posuzovaný 
obraz zažitého středního formátu, který mu nejvíce 
vyhovoval, řadím k standardním malbám středního 
tvůrčího období z doby kolem roku 1925. Jde o zdaři-
lou, plenérovou malbu s koloristicky uměřeně expo-
novanými vegetabiliemi, což je pro autora příznačné 
zejména ve chvílích osobních smutků. Lapidárně 
vymalovaný terén s vegetací dávají tušit, jak umě-
lec znal vždy svůj kraj i co do geologie jeho stavby 
a charakteru přírody a atmosférických proměn. 
Obraz dochovaný v dobrém technickém stavu před-
stavuje kvalitní ukázku Kavánovy vyzrálé krajinářské 
tvorby. V mém soupisu umělcových děl najdeme 
podobné práce například u katalogových čísel 1374, 
1419, 1495 a další.

Předmětem posouzení je originál obraz „Stromy 
u polní cesty “, reprodukovaný na připojeném barev-
ném snímku, olej na lepence velikosti 40,5 × 53 cm, 
značeno vpravo dole Kaván, rámováno.

Akademický malíř FRANTIŠEK KAVÁN (1866–1941) 
patří k vůdčím představitelům Mařákovců, tedy žáků 
krajinářské školy profesora Julia Mařáka na praž-
ské Akademii na sklonku 19. století. Spolu s dalšími 
spolužáky, zvláště Antonínem Slavíčkem a Otakarem 
Lebedou, položil základy realistického krajinářství 
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11
ULLMANN JOSEF (1870–1922)
ZIMNÍ KRAJINA
olej, lepenka
37 × 41,5 cm
sign. LD J. Ullmann

28 000 Kč

12
MACOUN GUSTAV (1892–1934)
KAMENIČKY
1919
olej, lepenka
46,5 × 58,5 cm
sign. LD Gust. Macoun 1919
LD název díla autorem

12 000 Kč
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13
HUDEČEK ANTONÍN (1872–1942)
V KVĚTU
30. léta 20. stol.
olej, karton
49 × 69 cm
sign. PD Ant. Hudeček

55 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

převažovala atmosféra dobové náladovosti, později 
dominovalo smyslové pojetí přírodního motivu, vždy 
však neoddělitelně spjaté s citovým prožitkem. Jeho 
tvorba se vyvíjela bez násilných zvratů a proměn 
v těsném kontaktu s přírodou. Má nepopiratelnou 
jednotnost a vyrovnanost.

Posuzovaný obraz „V květu “ pochází z autorovy 
tvůrčí fáze po roce 1927, spjaté zejména s pobyty 
v Častolovicích a výlety do podhůří Orlických hor. 
Kromě výseků místní krajiny ho tehdy uhranul také 
„domácí“ motiv květin v zahradě. Jak dosvědčuje 
posuzovaný obraz, Mistr ve věku moudrosti dospěl 
k energickému rukopisu s puncem imprese a neoby-
čejně radostným, až hýřivým barvám. Bohatý svět 
flóry se pro něj stal téměř nevyčerpatelným zdrojem 
malířského potěšení, skýtajícím mu stále nové mož-
nosti studia fascinujících tvarů i barevných kontras-
tů a harmonií. Je úctyhodné, že Antonín Hudeček se 
ani v pozdějším věku neobával řešení nové výtvarné 
problematiky, jakou byla právě oblast přírodního 
„mikrosvěta“. 

Posuzovaný obraz „V květu “ je autentickým, malířsky 
suverénním a motivicky nesmírně půvabným pozděj-
ším dílem Antonína Hudečka, významného českého 
krajináře secesně-symbolistní generace, účastníka 
okořských plenérů slavné Mařákovy speciálky, sni-
vého lyrika, malíře podzimních dní, tichých večerů 
a měsíčních nocí. Jeho celoživotní dílo určovala věc-
nost prostoupená básnivostí. Zatímco v počátcích 



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR | 31

14
KONÍČEK OLDŘICH (1886–1932)
RYBÁŘI
1916
olej, plátno
55,5 × 66 cm
sign. LD Koníček 1916
na rubu tři štítky Národní galerie v Praze

38 000 Kč

Provenience
restituce Waldesova sbírka

odboru Umělecké besedy a o rok pozděj dokonce 
i za člena Spolku výtvarných umělců Mánes. Vyšel 
z francouzského impresionismu, ale neodolal vlivům 
Matisse, Cézanna, Othona Friesze a Deraina. 

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění 
u profesora R.Ottenfelda a Vlaho Bukovace v letech 
1907–1912. V období 1912–1913 pobýval v Paříži 
a v roce 1919 v Itálii. Poprvé vystavoval v roce 1906 
v Praze, kde jeho obrazy vzbudily velkou pozor-
nost veřejnosti. Výjimečně byl proto ještě jako žák 
Akademie přijat v roce 1909 za člena výtvarného 
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15
LADA JOSEF (1887–1957)
TEN NÁŠ AZOR! … – ILUSTRACE
akvarel, tuš, běloba, karton
15 × 21 cm
sign. PD J. Lada

160 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Pavla Pečinková, CSc.

Předložená práce patří do oblíbené série ilustrací 
k dětským říkankám. Poprvé byla knižně publiková-
na v Ladově autorské knížce Mňoukačky naší kočky, 
nakl. A. Synek, Praha 1930, nestránkováno (později 
v četných výborech Ladových kreseb pro děti).

Práce je provedena na kartonu, který Lada často 
používal, viděla jsem ji v původní adjustaci, stav 
materiálu podpovídal dataci. Také styl kresby, způ-
sob kolorování i typ signatury se shodují s doložený-
mi díly Josefa Lady z přelomu dvacátých a třicátých 
let. Srovnání s publikovanou verzí jednoznačně 
potvrzuje, že jde o originální předlohu k tisku.
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16
KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)
U MOŘE
1927
akvarel, karton
29 × 35 cm
sign. PD P. Kotík 27

22 000 Kč

17
KOTÍK PRAVOSLAV (1889–1970)
PŘÍMOŘSKÁ KRAJINA
1936
olej, plátno
38,5 × 46,5 cm
sign. UD P. Kotík 36
na rubu autorem č. 40/36

42 000 Kč
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18
FEIGL BEDŘICH (1884–1965)
PALESTINA
kvaš, rudka, karton
39 × 53,5 cm
sign. PD Feigl
PD název díla autorem

22 000 Kč

19
GRUS JAROSLAV (1891–1983)
JARNÍ KRAJ – CHRUDIMSKO
1939
olej, tempera, lepenka
80 × 98 cm
sign. PD J. Grus, LD 1939, na rubu J. Grus
na rubu název díla autorem

60 000 Kč
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20
SUTNAR LADISLAV (1897–1976)
VYPRAHLÝ LOM
1919
olej, lepenka
42,5 × 53,5 cm
sign. PD Sutnar 1919, na rubu Sutnar 1919, 
červen
na rubu název díla autorem

35 000 Kč

21
BENDA JAN (1897–1967)
ZÁTIŠÍ S OVOCEM
olej, lepenka
25 × 61 cm
sign. LD Jan Benda
na rubu štítek sbírky s razítkem: vydavatel Jos. 
Vilímek, Praha a s popisem díla

18 000 Kč
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KONÍČEK OLDŘICH (1886–1932)
VLČÍ MÁKY
olej, plátno
80 × 120 cm
sign. LD O Koníček

75 000 Kč

Oldřich Koníček byl příslušníkem generace, 
která nejvíce pocítila umělecký rozkol počátku sto-
letí. Také jeho malířské začátky vyznačují se impre-
sionistní lehkostí, která dává ulpěti na povrchu věcí, 
také on přejímá ve svých prvních obrazech světlo 
jako podstatný přírodní jev, který utváří atmosféric-
ké prostředí. Ale toto období je poměrně brzy překo-
náno rozmýšlivou prací, kde drobná barevná skvrna 
spojuje se v širší komplexy, kde tvar dříve rozrušo-
vaný, podržuje svou původní tvářnost a hmotnost 
objemů je respektována v celé závažnosti. Je to 
důkaz bezprostředního zaujetí pro konečnou forma-
ci vlastní obrazové vise, valeurového přebudování 
obrazu se zřetelem k stále intensivnějšímu výtvar-
nému výrazu. Je to malířská krása motivu, která jej 
zajímá především. Nač tříštit obraz dějovou náplní 
nebo filosofickým jeho zdůvodněním? Malíř se radu-
je z každého záchvěvu přirozené krásy, tak jak se jí 
může v celém rozsahu obdivovati mezi lukami a lesy 
nad tůněmi v labských zátočin, přináší zhutnělou 
formou tyto radostné zážitky letních dní, v nichž 
dociluje velkého účinu malířského.

Geniálních gest u Koníčka nikdy nebylo. Přijímal 
dar z otevřené dlaně přírody, hýřící tvarem a bar-
vami. Krajina stává se vhodnějším zkušebním 
polem. Po letech tichého odboje vnitřních zápasů 
a zrání dochází k šťastné synthese barvy a tvaru. 
Uvolněným rukopisem přepisuje přirozenou čle-
nitost kraje do plochy obrazu, nechává doznívat 
všem koncovkám, které spoluutváří konečný dojem. 
Uprostřed vývoje, uprostřed vážné, poctivé a cílevě-
domé práce zastihla jej smrt. Nicméně i ona práce, 
kterou nám zanechal, zajistí mu čestné místo v ději-
nách české malby dvacátého věku.
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23
KUPKA FRANTIŠEK (1871–1957)
STUDIE K CYKLU „ČTYŘI PŘÍBĚHY BÍLÉ 
A ČERNÉ“ / QUATRE HISTOIRES DE 
BLANC ET NOIR 
kvaš, papír
23,5 × 18 cm
sign. PD Kupka
na rubu štítek Galerie Denise René 
s popisem díla

600 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Galerie Denise René Hans Mayer, Krefeld
Jean de Castella, Tivoli, New York (získáno z výše 
uvedené galerie kolem roku 1975)
Christie’s, Impressionist / Modern Art, 11. 2. 
2009, New York pol. 84 (v souvislosti s tímto pro-
dejem pravost potvrzena Pierrem Brullé – uvede-
no v aukčním katalogu)

K. W. Diefenbacha se stal vegetariánem, pravi-
delně cvičil nahý na slunci a rozvíjel své spirituální 
sklony.

Vznik předloženého díla je třeba klást do souvis-
losti s cyklem dřevorytů „Čtyři příběhy bílé a černé“ 
(Quatre histoires de blanc et noir), který František 
Kupka vydal roku 1926 vlastním nákladem v Paříži 
a jenž je jeho nejvýznamnější grafickou prací. 
Jak napovídá název souboru, posuzovaná studie 
i finálně samy dřevoryty, autor tu cíleně opus-
til barevnost (jinak klíčovou v jeho dosavadní 
tvorbě), aby se soustředil výhradně na řeč linií 
a forem, jejich vývoj a vzájemné vztahy.

Čtyři příběhy znamenají čtyři morfologická téma-
ta: organické, kosmické, vertikální a úhlovité, při-
čemž zkoumané dílo se vztahuje k oddílu prvnímu, 
v němž autor rekapituluje jedno z těžišť své prů-
lomové abstraktní periody od roku 1911 do první 
světové války. František Kupka tu s neobyčejnou 
mírou vizuální účinnosti zachytil organicky for-
mované tvary, neboli jeho slovy tzv. „stvořené 
motivy “, které nacházíme v přírodě a které popi-
suje biologie a chemie.

Kupkův záměr, zrcadlící se příkladně v předlože-
ném díle „Studie k cyklu 'Čtyři příběhy bílé a černé' 
(Quatre histoires de blanc et noir) “, přibližuje autor-
ská předmluva k albu, jíž umělec věnoval mimo-
řádnou pozornost (jednostránkový text asi pat-
náctkrát přepisoval) a jež má platnost manifestu: 
„Jak je vidět, nejde tu o příběhy, které se dějí 
mezi lidskými postavami, uprostřed stromů a pod 
nebesy, jak bývají namalovány nebo vyryty. Jsou 
to obrazy jiné skutečnosti, jež nahradily tradiční 
napodobení forem přírody nebo jejich interpreto-
vání – způsob, kterého už nemohu nadále užívat… 
(…) Umělecké dílo, které je samo o sobě abstraktní 
skutečností, musí být soustavou vymyšlených 
prvků. Jeho konkrétní význam vyplývá z kombinace 
morfologických typů a jednotlivých architektonic-
kých sestav jeho vlastního organismu.“ (F. Kupka, 
1926)

Posuzované dílo „Studie k cyklu 'Čtyři příběhy 
bílé a černé' (Quatre histoires de blanc et noir) “ 
je originální, v sugestivním barevném kontrastu 
provedenou, organicko-biologickými podněty 
inspirovanou abstraktní prací Františka Kupky, 
autora, jehož lze bez nadsázky označit za velkého 
inovátora umění dvacátého století. Nové nahlížení 
na moderní kulturu i řada novodobých vědeckých 
teorií a objevů (např. teorie nelineárních systémů) 
ukázaly, jak zásadním způsobem se František 
Kupka podílel na epochální události té doby – 
vzniku nepředmětné malby. Nejen, že byl prvním 
umělcem, který v Paříži roku 1912 abstraktní 
plátna vystavil, ale byl také tím, kdo v letech před 
první světovou válkou rozvíjel současně hned 
několik nefigurativních poloh.

Rozhodující pro celé Kupkovo dílo, ať už jde 
o figurativní či nefigurativní období, byl secesní 
symbolismus, jehož duchovní atmosféra mu byla 
vlastní. I ve svých abstraktních obrazech zůstával 
Kupka typem filozofujícího umělce. Jako člověk 
vynikal zájmem o mnoho vědeckých i nevědec-
kých oborů. Mezi ty nejdůležitější, které se pro-
jevily následně i v jeho výtvarné tvorbě, patřily: 
astronomie, biologie, antropologie, psyychologie, 
fyzika, spiritismus, medicína a filozofie. Z filozofů 
ho zaujali především Platón a Nietzsche. Po vzoru 
německého malíře a sociálního reformátora 
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24
ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
ŽENA S NÁHRDELNÍKEM (ILUSTRACE 
KE SBÍRCE LOUIS DELLUC, LIDÉ Z BARU)
1925
kresba tuší, ruční papír
48,5 × 38,5 cm
sign. PD Šíma květen 1925

290 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
ze sbírky dr. Ot. Storch-Marien

Reprodukováno
Louis Delluc, Lidé z baru. Kresby a úprava Josefa 
Šímy. Vydal k vánocům roku 1925 v 1 000 číslovaných 
výtiscích (…) Dr. Ot. Štorch-Marien, Praha – Žižkov, 
(…) jako 114. svazek své edice AVENTINUM (…), s. 53

Druhá polovina dvacátých let znamenala pro Šímu 
výraznou fázi ilustrátorskou. V poměrně krátkém 
časovém úseku let 1925–1927 vyzdobil více než dva-
cet knižních titulů. Ve většině případů se mu naskyt-
la příležitost výtvarně doprovodit literáty, kteří mu 
byli obzvláště blízcí. Mezi tituly byla řada prací jeho 
přátel francouzských básníků a spisovatelů, kdy sám 
přispěl k vydání jejich děl v Československu, případ-
ně se dokonce ujal i role překladatele.

Šímovo umění mistrné, imaginativní, nepopisné ilus-
trace se překvapivě nezrodilo díky pařížským nakla-
datelům (pro něž v roce 1925 nejprve ilustroval tři 
eroticky laděné publikace, výrazově však poměrně 
konvenční), ale spoluprací s pokrokovými českými 
vydavateli, kteří mu ponechali naprostou volnost 
projevu. V tomto ohledu bylo zásadní událostí jeho 
setkání s Otakarem Štorchem-Marienem, majite-
lem pražského nakladatelství Aventinum, k němuž 
došlo roku 1924 v Paříži z podnětu Jana Zrzavého. 
Šíma mladého vydavatele, který znal jeho kres-
by z Lidových novin, okamžitě okouzlil nejen jako 
výtvarník, ale i jako člověk. Záhy se tak stal nejen 
kmenovým autorem Aventina (a posléze i Aventinské 
mansardy, galerie otevřené roku 1927), ale také 
spolupracovníkem časopisu Rozpravy Aventina, 
kde publikoval bystré a zasvěcené úvahy o francouz-
ské kultuře a jejích význačných představitelích.

Posuzované dílo „Žena s náhrdelníkem (Ilustrace 
ke sbírce Louis Delluc, Lidé z baru) “ je cennou, 
nesmírně graciézní kresebnou prací, která – jako 
jedna ze souboru třiceti čtyř ilustrací ke sbírce Louis 
Delluc, Lidé z baru – zahajuje Šímovu dráhu skvělého 
avantgardního ilustrátora.

V ilustracích ke jmenovanému cyklu povídek zná-
mého francouzského filmového publicisty, vydaném 
Aventinem roku 1925 v tisíci číslovaných výtiscích 
(z nichž prvních třicet bylo vytištěno na francouz-
ském ručním papíře a kolorováno a podepsáno 
výtvarníkem), se Josefu Šímovi podařilo geniálně 
vykreslit prostředí, které dobře znal ze svých toulek 
po pařížských barech a kavárnách. Protože většina 
povídek se odehrává v jihofrancouzských přísta-
vech, vydal se v květnu roku 1925 přímo do Marseille 
a Nizzy, kde také většinu ilustrací nakreslil. Tyto 
práce však nejsou ilustracemi v obvyklém slova 
smyslu, vážící se k určitému klíčovému místu děje 
nebo ztvárňující podobu hlavních aktérů příbě-
hů. Předložené dílo je krásnou ukázkou Šímova 
nekonvenčního přístupu, kdy senzitivně chvějivou 
graciézní linií zachytil prchavé výrazy lidských tváří 
v prostředí, v němž se pohybují, definovaném vždy 
jen několika předmětnými náznaky.

Posuzované dílo „Žena s náhrdelníkem (Ilustrace 
ke sbírce Louis Delluc, Lidé z baru) “ je autentic-
kou, výrazově zcela typickou a výtvarně nesmírně 
noblesní kresebnou prací Josefa Šímy, autora, jehož 
výtvarná tvorba zaujímá velice důležité místo v celku 
evropského umění dvacátého století. Jeho tvůrčí 
cesta byla vždy hluboce osobitá. Ač se ve své ima-
ginativnosti blížila surrealismu, vycházela z jiných 
kořenů. Zatímco surrealismus zdůrazňoval individu-
alitu a jedinečnost, Šíma čerpal především z toho, 
co je společné, z mýtů, symbolů a archetypů. Právě 
v těchto filozofických základech nalezl myšlenkovou 
bázi své celoživotní tvorby.

Všechny významné etapy Šímova díla doprováze-
lo médium kresby, počínaje ranými studiemi přes 
ilustrace, skizzy, volné kresby, návrhy vitráží až po 
poslední práce, kde světlo zcela pohltilo čáru a tvar. 
Autorovy kresby vynikají neuvěřitelnou jemností 
a výrazovou silou zároveň. Ty nejlepší vypovídají 
o tajemství světa a lidské existence se stejnou 
intenzitou jako jeho obrazy.

Po krátkém období geometrické abstrakce kolem 
roku 1925 proniká Šíma na počátku druhé poloviny 
dvacátých let k nejhlubším pramenům své básnické 
imaginace a jeho malba se ocitá v těsné blízkos-
ti surrealismu, i když s ním nikdy zcela nesplyne. 
Jeho celoživotním výtvarným tématem se stane 
vědomí jednoty světa, jež bude v průběhu času vyja-
dřovat různými způsoby.
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25
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
POMNÍK
1931
kresba tuší, papír
41,5 × 34 cm
sign. PD Fr. Hudeček 31

25 000 Kč

26
GROSS FRANTIŠEK (1909–1985)
STROJ
1947
kombinovaná technika, pastel, akvarel, 
karton
28 × 21 cm
sign. LN. F. Gross 47

16 000 Kč

27
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
POSTAVA
1947
kresba tužkou
30,5 × 22 cm
sign. LD Matal 47

19 000 Kč
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28
KUPKA FRANTIŠEK (1871–1957)
OKOLO BODU (STUDIE)
1920–1925
akvarel, tužka, papír
23 × 23,2 cm
sign. PD Kupka

1 500 000 Kč

odborná expertiza Pierre Brulle
odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Původně v majetku Eugénie Kupka, manželky 
umělce; následně ve sbírce Miry Jacob, významné 
pařížské galeristky a sběratelky.
Mira Jacob (1912–2004) otevřela svou galerii, nazva-
nou Le Bateau-Lavoir po slavných uměleckých 
ateliérech na Montmartru, v roce 1955. Nacházela 
se na rue de Seine a specializovala se na kresby 
a grafiku umělců devatenáctého a dvacátého století 
se zvláštním důrazem na symbolismus. V soukromé 
sbírce galeristky, jež nejlépe vyjadřovala její osobní 
umělecké preference, dominovala tvorba Odilona 
Redona (autorovy paměti dokonce přeložila do ang-
ličtiny) a Paula Delvauxe. František Kupka byl také 
zastoupen reprezentativním souborem děl.

Reprodukováno
Kupka, Galerie Le Minotaure Paris, str. 34–35

Fascinující barevná 
symfonie

Reprodukované dílo „Okolo bodu (studie) “ je origi-
nální, vizuálně uhrančivou, vířivým rytmem a pře-
ludnou barevností se vyznačující prací Františka 
Kupky, českého autora světového jména, jehož 
lze  označit za klíčovou osobnost při formování 
avantgardní fáze modernismu. Kupka byl ojedinělou 
tvůrčí individualitou, jež se zajímala o nejrůznější 
vrstvy lidského vědění a cítění. Prostor existence 
chápal jako fascinující celek, za jehož vnější „slup-
kou“ lze vhlédnout do jiných světů. Již ve svých 
čtyřiadvaceti letech, po tříletém pobytu ve Vídni, 
popisoval v jednom z dopisů „barevné skvrny a linie“, 
které se mu neustále honí hlavou. Korespondenci 
podepisoval tehdy nezřídka jako „Farbenmensch“ 
nebo „Farbensymphonist“. Tak ho také nazývali přá-
telé. Již tehdy pochopil, jaké vzrušení může divák 
prožívat při pouhé kontemplaci barev a linií.

Zatímco není snadné rozhodnout, kdo v evropském 
umění vytvořil první nefigurativní obraz, František 
Kupka byl prvním malířem, který abstraktní malbu 
oficiálně vystavil. Monumentální, dvoumetrová 
„Amorfa. Dvoubarevná fuga “, autorovo nejslavnější 
dílo, a menší „Amorfa. Teplá chromatika “ byly před-
staveny na Podzimním salonu roku 1912 v Paříži 
a vzbudily obrovskou pozornost, i když samozřejmě 
zčásti skandální. Kupka však nebyl typickým před-
stavitelem pařížských avantgard. Vedle Vasilije 
Kandinského byl jediným ze zakladatelské generace 
abstraktních umělců, který nevyšel z lekce picas-
sovského kubismu, ale z tradice české pozdně obro-
zenecké a evropské symbolistní kultury. Kromě jeho 
nezpochybnitelné iniciativy v osvobození umělec-
kého jazyka k čisté řeči malířských forem, je třeba 
spatřovat jeho zásadní význam také ve svobodě, 
s níž se pohyboval ve velmi různorodých polohách 
abstrakce. Dle výstižného přirovnání to bylo, „ jako 
kdyby někdo v dobách, kdy postupně – od antického 
Řecka po ranou renesanci – byly vytvářeny tónoro-
dy evropské hudby, začal najednou používat celého 
bohatství moderních tónových soustav “ (J. Sekera).

V době, kdy Mondrian laboruje s možnostmi nezá-
vislého využití kubistické analýzy a v Kandinského 
abstrakcích zůstávají ještě rozpoznatelné odkazy 
na předmětná témata, Kupka vytváří ryze abstraktní 
díla – tak rozličná a přitom tak suverénní – jako zmí-
něná „Amorfa. Dvoubarevná fuga “ či „Vertikální plány “, 
dva nejdůležitější celky zahajující linii nefigurativní 
malby. Právě i v této simultánnosti rozličných cest 
jako by Kupka předjal skutečnost, že abstraktní 
umění se nebude vyvíjet postupnými, na sebe nava-
zujícími kroky, jako tomu bylo u napodobivého umění 
staré doby, ale řadou paralelních či různoběžných 
cest.
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Téměř všechna Kupkova plátna předcházela velká 
řada kresebných studií, od prvotního náčrtu přes 
postupné kompoziční tříbení tvůrčí ideje, až k finál-
nímu pastelu či kvaši. Jak připomněla Ludmila 
Vachtová, „Kupka – kreslíř nesoutěží s Kupkou – malí-
řem. Obě dvě tyto linie se u něho proplétají a vzájem-
ně podmiňují “.

Posuzované dílo, vážící se svou genezí k řadě slavné 
„Dvoubarevné fugy “, náleží k nádherným kvašovým 
studiím, hýřícím dynamikou a barvami, jež dopro-
vázely malbu obrazu „Okolo bodu “ („Autour d’un 
point “, 194,5 × 200 cm), který byl roku 1947 zakoupen 
francouzskou vládou do sbírek Musée national d’art 
moderne, Centre Georges Pompidou v Paříži. Toto 
monumentální plátno (194,5 × 200 cm), dnes ceněné 
jako jedno z nejvýznamnějších umělcových děl, vzni-
kalo dle autorovy datace ve velkém časovém rozpo-
nu let 1911–1930, i když nejintenzivněji na něm Kupka 
pracoval asi v letech 1925–1930 a roku 1934 do něj 
znovu malířsky zasáhl.

Posuzované dílo „Okolo bodu (studie) “ je jedním 
z výmluvných dokladů autorova vytrvalého hledač-
ství absolutního tvaru výsledného díla, inspirované-
ho bodem jako pomyslným útvarem matematicko-
-geometrickým a zároveň základním prvkem našich 
představ makro- i mikrosvěta.

Ve své knize „Tvoření v umění výtvarném“ (vyd. SVU 
Mánes, Praha, 1923) o výrazových možnostech bodu 
píše: „Pohlížíme-li na hvězdy rozseté po nočním nebi, 
opakujeme si velmi často, že vše, co existuje, je snad 
jenom souborem bodů. Ohromný prostor, jenž – jak líčí 
astronomie – je zabydlen slunci a družicemi, prstenci, 
mlhovinami a kometami, to jsou pro naše oči jenom 
zářivé body. – A zase pozorujeme-li mikroskopem jisté 
malé body, proměňují se našemu zraku v těla a v člán-
kované mechanismy, jež, jak předpokládáme, jsou slo-
ženy z nekonečného množství molekul a atomů. 
– Nepociťoval-li člověk od nepamětných dob potřebu 
spojovati čarami hvězdy rozseté v kosmickém prosto-
ru? Kolik bodů, tolik očí, jimiž prostor na nás číhá.“

Posuzované dílo „Okolo bodu (studie) “ je prací ovlá-
danou fascinujícím kosmicko-hudebním rytmem 
(kromě Kupkova uvažování o vesmíru připomeň-
me také význam, jaký pro něj měly např. Bachovy 
fugy, a to nejen při vzniku nejslavnější „Amorfy “), 
docíleným čirou skladbou barevných ploch a linií, 
bez předmětu. 
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29
ČERNÝ KAREL (1910–1960)
SLANEČCI NA TALÍŘI
1938
olej, plátno
27,5 × 39 cm
sign. PN monogram KČ 38

160 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

30
HEJNA VÁCLAV (1914–1985)
SAMA NA ÚTĚKU
1942
olej, plátno
64 × 44,5 cm
sign. PD V. Hejna, na rubu na blindrámu V. Hejna
na rubu autorské razítko a štítek s popisem 
díla a razítko Galerie Mánes, nečitelný přípis 
s datací 1968

24 000 KčReprodukovaný obraz „Slanečci na talíři “ je autentic-
kým, ve svém bravurním expresivním „brutalismu“ 
velmi odvážným dílem Karla Černého, jednoho z nej-
zajímavějších představitelů české moderní malby, 
autora, který vstoupil do uměleckého světa ve tři-
cátých letech. Byla to doba, kdy se na české výtvar-
né scéně prolínaly především pozdně kubistické 
a expresivní tendence s imaginativní a surrealistic-
kou tvorbou. Všechny tyto vlivy Karel Černý vstřebal 
a přetavil do syntetického výtvarného jazyka, který 
ho na jedné straně jako velkého solitéra situoval 
mimo skupinové dění, ale v němž současně najdeme 
styčné body se všemi aktuálními tendencemi třicá-
tých a čtyřicátých let dvacátého století.
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v internaci v nacistických pracovních táborech 
v Lohbrücku a Oswitzu u Breslau, kde pod vlivem 
děsivých zážitků vytvářel velice výrazově silné 
imaginativní kresby těžící ze symbolistního a surre-
alistického tvarosloví. Po návratu domů prošel pře-
kotným uměleckým vývojem, který byl završen jeho 
přijetím mezi členy Skupiny 42, kteří mu byli blízcí 
svým humanismem, mytizovaným pojetím civilizace 
a volným vztahem k imaginaci. Do sdružení vpadl 
s novou energií a dokázal osobitě transformovat 
některá výrazná skupinová témata, zejména obraz 
města a člověka v něm či obraz stroje.

Posuzovaný obraz „Město“ je Matalovým velmi zda-
řilým dílem, jež přesně vystihuje nejen malířovo 
osobité směřování, ale taktéž skvěle souzní s pro-
gramem celé Skupiny 42. Matalova tvorba z roku 
1947 má několik vrstev – metafyzickou, poetizující 
a konstruktivnější, vycházející více z viděného, v níž 
na autora zapůsobil příklad Františka Grosse. Právě 
k posledně jmenované skupině děl přísluší zkou-
maný obraz. Jedná se o krásnou ukázku Matalova 
konstruktivního civilismu, v němž dominuje jako 
ústřední princip systém a řád (princip, který později 
vykrystalizuje v čistou geometrickou strukturu, 
v nejvyšší stupeň zobecnění, aniž by přitom téma 
samo pozbylo čitelnosti). 

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

Skupina 42 představuje ojedinělý umělecký feno-
mén. V nejkritičtějších letech druhé světové války 
přišla s novou poetikou, oproštěnou od starých 
motivických klišé. Doba „temna“ semkla autory, 
kteří nepochybovali o hodnotách moderního umění, 
tehdy označovaného jako „zvrhlé“, a chtěli prozkou-
mávat skutečnost po všech jejích stránkách, obje-
vovat podivuhodnosti světa, v němž žili. Zprvu jen 
malý hlouček, který se od počátku roku 1942 scházel 
v dejvickém ateliéru malíře Františka Hudečka, 
později celá skupina a zanedlouho generační jádro 
se širší názorovou radiací. Východiskem se podle 
svědectví Jiřího Kotalíka stala stať Jindřicha 
Chalupeckého „Svět, v němž žijeme“, která odkrývala 
mytologii moderního člověka jako aktuální inspirační 
zdroj tvorby. Jak ukázalo první veřejné vystoupení 
skupiny na výstavě v Topičově salonu roku 1943, 
umělci upnuli svůj zájem k městskému prostředí. 
Město je okouzlilo v banalitách i zázračnostech jeho 
každodennosti. Tvůrčí rehabilitace významu měst-
ské periférie a dalších profánních míst nebyla pod-
něcována sociálními nebo dokumentárními zřeteli, 
ale snahou o pronikavý umělecký pohled umožňující 
odhalit poetický náboj tématu.

Ačkoliv poválečné období problematizovalo samot-
ný ideový základ další existence sdružení, připojil 
se roku 1945 ke Skupině 42 výrazně mladší Bohumír 
Matal. Ten v letech 1937–1941 vystudoval Školu 
uměleckých řemesel v Brně. V tvůrčích počátcích 
maloval krajiny, které svým charakterem odpovídaly 
programu Umělecké besedy. V říjnu 1941 byl zatčen 
za protifašistickou činnost a léta 1942–1945 prožil 

31
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
MĚSTO
1947
kombinovaná technika, olej, tempera, masonit
57 × 36 cm
sign. LD Matal 47
na rubu přípis: č. 54

240 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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32
SKLENÁŘ ZDENĚK (1910–1986)
NOČNÍ ZAHRADA
1945
litografie 77/300
23,5 × 30 cm
sign. PD Zd. Sklenář 45

7 000 Kč

33
SKLENÁŘ ZDENĚK (1910–1986)
PARK
1942
kresba tuší
24 × 40 cm
sign. LD Zd. Sklenář 42

20 000 Kč
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34
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
BEZ NÁZVU (KRYSTAL)
1940
olej, malířská lepenka
31 × 29 cm
sign. PD Fr. Hudeček 40

95 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Zkoumané dílo je brilantní ukázkou nejbytostněj-
šího základu Hudečkovy tvůrčí povahy. Jak přesně 
vystihla Eva Petrová, „ledová vášeň a fantazie rozumu 
nejsou pouze slovní oxymora, ale existující dualita 
dvou prvků zdánlivě neslučitelných“. Zatímco spodní 
plán země tu nepopiratelně odkazuje k romantické-
mu pojetí krajinomalby, v hlavním obrazovém moti-
vu vyznačují pregnantně vykreslené linie krystalu 
směry sil a nadřazených zákonů nad neuspořáda-
ností přírodní hmoty.
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v Jungmannově ulici První výstava v D 37 a téhož 
roku Salon na chodbě, později přestěhovaný s diva-
dlem Na Poříčí. František Hudeček se těchto výstav 
účastní až do zavření divadla v roce 1941. V průběhu 
třicátých let je jeho tvorba pod vlivem surrealismu. 
Ve svých dílech používá do té doby neznámé techni-
ky, tzv. škrobáky nebo kadávry (fr. „cadavre exquis“). 
Začátkem čtyřicátých let je zastoupen na výstavách 
Umělecké besedy, které se stává členem.

V roce 1942 se zapojuje do činnosti Skupiny 42 
a účastní se výstav až do jejího rozpuštění v roce 
1948. Toto umělecké seskupení představuje svým 
vznikem v nejkritičtějších letech druhé světové 
války ojedinělý fenomén. Čas ohrožení semkl několik 
autorů (ustavující schůzky 27. 11. 1942 se účastnili: 
Blatný, Gross, Chalupecký, Kolář, Kotalík, Kotík, 
Lhoták, Míčko, Smetana; Hudeček přišel již na dru-
hou schůzku), kteří si uvědomovali hodnoty života, 
prostředí a věcí, i těch nejobyčejnějších. Zdánlivá 
„bezvýznamnost“ nabývala na důležitosti a zároveň 
zůstávala sama sebou, bez symbolizace a lite-
rárního „přikrášlení“. Šlo především o objevování, 
nalezení zázračnosti v prosté všednosti, o nový 
mýtus moderní civilizace, obdobně, jak ho hledali již 
romantikové. Jindřich Chalupecký později zdůraznil: 
„Připomínali jsme si (…) soustavně souvislost moder-
ního umění s moderním věkem; chtěli jsme ospravedl-
nit význam umění v našem životě uvnitř tohoto nového 
světa. Mělo to být jeho mytologií.“

Posuzovaný obraz „Noční chodec “, vytvořený v době 
vrcholné aktivity Skupiny 42, myšlenkově přesně 
odpovídá skupinovému programu a současně jasně 
zrcadlí autorovo osobní založení. Jiří Kolář navrhl 
pro Hudečka přívlastek „syn noci “. V atmosféře 
večera nacházel melancholicky založený malíř zášti-
tu. Mnoho jeho děl vzniklo v pozdních hodinách. 
Tak při procházkách v setmělém městě objevil 
i námět osamělé postavy, která se stala charakte-
ristickou pro čas válečného zatemnění, kdy se člo-
věk natahoval ke hvězdám. Tento člověk, který byl 
autorovou „ich-formou“, prošel v Hudečkově tvorbě 
nespočtem výtvarných modifikací a stal se skuteč-
ným symbolem jeho díla.

Zatímco nejčastěji byl Noční chodec postavou tvaro-
vě geometrizovanou, bytost na posuzovaném obra-
ze můžeme charakterizovat jako fantomatickou. 
Františku Hudečkovi se tu geniálně podařilo vyjádřit 
pocit odcizení v anonymizovaném prostředí moderní 
civilizace, ale i romantické ovzduší nokturna, pro-
měňující všední v magické. Ve výtvarné formě lze 
přímo hovořit o navázání na raný evropský magický 
realismus, který Hudeček originálně rozvinul.

Posuzovaný obraz „Noční chodec “ je autentic-
kým, vrcholně „skupinovým“, motivicky ikonickým 
a skvostně komorním dílem Františka Hudečka, 
jedné z nejvýznačnějších postav Skupiny 42, 
autora s mimořádně originálním pohled na svět, 
který se spojoval s neotřelým výtvarným názorem. 
Bylo trefně napsáno, že umělecká individualita 
Františka Hudečka se podobá mnohostěnu, vybrou-
šenému do přesných hran. „Je krystalická, fasetova-
ná do různosklonného projevu, vládne jí geometrie, má 
vnitřní magické světlo jako démant noci “ (E. Petrová).

František Hudeček pocházel z rodiny moravského 
kováře. Po absolvování reálky v Lipníku nad Bečvou 
studoval v letech 1928–1931 na Uměleckoprůmyslové 
škole v Praze u prof. Františka Kysely, odkud však 
dobrovolně po třech letech odešel. Podstatné 
bylo, že zde navázal kontakty s dalšími spolužáky, 
kteří v nedaleké budoucnosti výrazně ovlivní jeho 
život a tvorbu – především s Františkem Grossem 
a Ladislavem Zívrem, ale také se Z. Sklenářem, 
J. Trnkou, V. Vinglerem ad. V roce 1929 vytvořil 
figurální nástěnné malby pro kostel v Kyselovicích 
na Moravě.

Přestože byl prof. Willi Nowakem přijat na Akademii 
výtvarných umění v Praze, na školu nenastoupil, pro-
tože neměl peníze na zápisné. Pracoval tedy samo-
statně jako svobodný umělec bez pevného zázemí. 
I když to byly těžké roky, začala v tomto období vzni-
kat první význačná díla. Volný způsob života ve vel-
koměstě později posloužil jako inspirace k jeho slav-
ným motivům Nočního chodce. Na počátku třicátých 
let poznává např. K. Teigeho, Toyen, J. Štyrského 
a E. F. Buriana – roku 1937 je uspořádána v Mozarteu 

35
HUDEČEK FRANTIŠEK (1909–1990)
NOČNÍ CHODEC
1943
olej, malířská lepenka
22 × 30,5 cm
sign. PD Fr. Hudeček 43
na rubu razítka výstav: Galerie Moderna 2017, 
Galerie Dolmen

280 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vystaveno
Galerie Moderna 2017
Galerie Dolmen
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36
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
MĚSTO
1946
olej, masonit
40 × 63,5 cm
sign. LD Boh. Matal 1946

290 000 Kč

odborná expetiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

skupiny na výstavě v Topičově salonu roku 1943, 
umělci upnuli svůj zájem k městskému prostředí. 
Město je okouzlilo v banalitách i zázračnostech jeho 
každodennosti. Tvůrčí rehabilitace významu měst-
ské periférie a dalších profánních míst nebyla pod-
něcována sociálními nebo dokumentárními zřeteli, 
ale snahou o pronikavý umělecký pohled umožňující 
odhalit poetický náboj tématu.

Roku 1945 se ke Skupině 42 připojil výrazně mladší 
Bohumír Matal. Ten v letech 1937–1941 vystudoval 
Školu uměleckých řemesel v Brně. V tvůrčích počát-
cích maloval krajiny, které svým charakterem odpo-
vídaly programu Umělecké besedy. V říjnu 1941 byl 
zatčen za protifašistickou činnost a léta 1942–1945 
prožil v internaci v nacistických pracovních tábo-
rech v Lohbrücku a Oswitzu u Breslau, kde pod vli-
vem děsivých zážitků vytvářel velice výrazově silné 
imaginativní kresby těžící ze symbolistního a surre-
alistického tvarosloví. Po návratu domů prošel pře-
kotným uměleckým vývojem, který byl završen jeho 
přijetím mezi členy Skupiny 42, kteří mu byli blízcí 
svým humanismem, mytizovaným pojetím civilizace 
a volným vztahem k imaginaci. Do sdružení vpadl 
s novou energií a dokázal osobitě transformovat 
některá výrazná skupinová témata, zejména obraz 
města a člověka v něm či obraz stroje.

Posuzovaný obraz „Město“ je Matalovým reprezenta-
tivním dílem, jež jednak skvěle souzní s programem 
celé Skupiny 42, jednak přesně vystihuje malířovo 
osobité směřování. Autor ho vytvořil roku 1946 – bylo 
mu tehdy čtyřiadvacet let a prošel v krátké době 
rychlým uměleckých vyzráním: že hravě obstojí mezi 
uznávanými českými malíři, dokázalo jeho zastou-
pení na významné výstavě „Art Tchécoslovaque 
1938–1946 “, konané toho roku v pařížské galerii 
La Boëtie.

Lze se domnívat, že předložený obraz vznikl 
po návratu z pobytu ve francouzské metropoli 
(během něhož se dokonce osobně setkal s čtyřiaše-
desátiletým Georgesem Braquem, který ho pozval 
do svého domu navrženého Augustem Perretem), 
neboť právě v té době u Matala zesílily tendence 
k abstrahování hmoty.

Představa města jako „nové přírody“, společná 
všem členům Skupiny 42, je tu podána jasnou geo-
metrickou kresebnou konstrukcí, která redukuje 
prostor do plošné soustavy jakési barevné mozaiky. 
Její jednotlivé části vynikají neobyčejně noblesním 
koloritem, přičemž na sugestivitě jim dodává i samo 
malířské zpracování, zahrnující krycí, lazurní i zají-
mavě vytírané barevné vrstvy. 

Předložený obraz „Město“ je originálním, bravurně 
konstruktivně vystavěným, do sběratelsky vyhle-
dávaného skupinového období datovaným dílem 
Bohumíra Matala, nejmladšího člena Skupiny 42, 
který do nejvýznamnějšího uměleckého sdružení 
čtyřicátých let vnesl nový potenciál v době, kdy se 
jeho starší členové již vzdalovali původnímu progra-
mu.

Skupina 42 představuje ojedinělý umělecký feno-
mén. V nejkritičtějších letech druhé světové války 
přišla s novou poetikou, oproštěnou od starých 
motivických klišé. Doba „temna“ semkla autory, 
kteří nepochybovali o hodnotách moderního umění, 
tehdy označovaného jako „zvrhlé“, a chtěli prozkou-
mávat skutečnost po všech jejích stránkách, obje-
vovat podivuhodnosti světa, v němž žili. Zprvu jen 
malý hlouček, který se od počátku roku 1942 scházel 
v dejvickém ateliéru malíře Františka Hudečka, 
později celá skupina a zanedlouho generační jádro 
se širší názorovou radiací. Východiskem se podle 
svědectví Jiřího Kotalíka stala stať Jindřicha 
Chalupeckého „Svět, v němž žijeme“, která odkrývala 
mytologii moderního člověka jako aktuální inspirační 
zdroj tvorby. Jak ukázalo první veřejné vystoupení 

Noblesní geometrická 
konstrukce člena 
Skupiny 42
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37
NEŠLEHA PAVEL (1937–2003)
KULEČNÍK
1957
olej, lepenka, dřevotříska
26 × 34,5 cm
sign. LD monogram P. N. 57., na rubu 
P. Nešleha 57.
na rubu štítek s popisem díla

18 000 Kč

Vystaveno
Pavel Nešleha – výběr z díla, Galerie Trigon, 
Plzeň, 1998

Ve svých počátcích byl Pavel Nešleha výrazně 
ovlivněn dílem Emila Filly, ale především tvorbou 
Bohumila Kubišty a dalšími autory české moder-
ny. Jeho rukopis se vyznačuje expresivní styli-
zací tvarů a figur, temnou až ponurou barevností 
a vysokými barevnými pastami. Před očima tak 
vyvstává tísnivý pocit poválečných let a strach 
a bída let 50. 

Společné těžiště Nešlehových raných obrazů, 
kam náleží i zde uvedená práce „Kulečník“ (1957), 
bylo úsilí vyjádřit tragičnost lidského života 
v kontrastu s tehdejším falešným socialistickým 
režimem. Jak sám Nešleha uvedl: „ (…) V ztěžklé 
syrovosti Kubištových obrazů jsem nacházel pří-
klad, jak je možné vyjádřit i tehdejší prožívanou 
skutečnost, která byla tak rozdílná od agitko-
vého optimistického nátěru. Kubištova, Fillova, 
Procházkova a Gutfreundova expresivně symbo-
lická témata ukazovala, jak lze s patosem a upřím-
ností mládí vyjádřit pomocí matafor existenciální 
osudovost lidského údělu. Téma malby a kresby 
s náměty nočních jezdců, (…), scenérie nočních 
periférií krajin, motiv pierota, kulečníku, Hamleta, 
(…), odrážely můj vnitřní svět atakovaný prožitky 
deformované skutečnosti. (…) “

Zde uvedená práce „Kulečník “ z roku 1957 je krás-
nou, autentickou a typicky expresivní prací Pavla 
Nešlehy – významného českého malíře, grafika, 
fotografa, pedagoga a roku 1987 spoluzakla-
datele skupiny Zaostalí (spolu s B. Dlouhým, 
Z. Beranem a H. Demartinim). Od ryze hyperre-
alistického zobrazení Nešlehu vždy odlišoval 
především silně existenciální a symbolický obsah 
jeho děl. 
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38
NOWAK WILLI (1886–1977)
DÍVKA
olej, lepenka
49 × 32 cm
sign. PD Vilém Nowak

28 000 Kč

39
NOWAK WILLI (1886–1977)
KOUPÁNÍ
olej, plátno, sololit
35 × 50 cm
sign. nezjištěna
na rubu razítko a štítek s popisem díla

18 000 Kč



40
HOFFMEISTER ADOLF (1902–1973)
JIŘÍ TRNKA
1955
kresba tuší, karton
47 × 31 c m
sign. PD monogram AH 55

12 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

41
ZRZAVÝ JAN (1890–1977)
NAJÁDA
barevná litografie
10 × 15 cm
sign. PD Zrzavý

14 000 Kč

42
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)
ANIČKA SE SPONKOU VE VLASECH
1949
suchá jehla, autorský tisk č. 19
32 × 25 cm
sign. PD Kamil Lhoták 49

25 000 Kč

Reprodukováno
Kamil Lhoták – Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, 
str. 136, obr. 146 
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43
SYCHRA VLADIMÍR (1903–1963)
TOALETA
1959
olej, plátno
80 × 65 cm
sign. PN V. Sychra 59
na rubu na blindrámu etiketa z výstavy: Jízdárna Pražského hradu prosinec 1959

120 000 Kč

Vystaveno
Jízdárna Pražského hradu prosinec 1959
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44
ROTREKL TEODOR (1923–2004)
KONEC CIVILIZACE – NÁLET
1964
kombinovaná technika, sololit
54,5 × 38 cm
sign. PD Rotrekl 64, na rubu na štítku Rotrekl 
Teodor / 1964
na rubu štítek US ČSVU s popisem díla 
a autorský štítek s popisem díla pro výstavu 
Radar

50 000 Kč

45
LINHART KAMIL (1920–2006)
POBŘEŽÍ / KRÉTA SKALNATÝ ZÁLIV
1959
olej, sololit
64 × 92 cm
sign. PD K. Linhart 59
na rubu štítek s popisem díla

20 000 Kč
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46
TIKAL VÁCLAV (1906–1965)
KRÁL POUŠTĚ
1958
kombinovaná technika, tempera, karton
35 × 25 cm
sign. PN Tikal 58
na rubu razítko: vystaveno Galerie Moderna 
2018

38 000 Kč

Vystaveno
Galerie Moderna 2018

Devětsilu, avšak jeho vstup na výtvarnou scénu 
se odehrál až na počátku 40. let.

Tikal se ztotožnil s dalíovskou verzí veristického 
surrealismu, aby rozvíjel svůj originální svět fan-
tazijních představ. Paralelně se surrealistickou 
tvorbou rozvíjel Tikal od roku 1944 druhou linii svého 
díla, inspirovanou moderní vědeckou a technickou 
civilizací. 

Během let 1951–1956 nastalo u Václava Tikala období, 
které lze nazvat uměleckým odmlčením. Toto období 
bylo zahájeno náhlou smrtí Karla Teigeho (1. října 
1951) a trvalo až do roku 1956, kdy se umělec pomalu 
začíná vracet k malbě, obnovuje kontakty se sku-
pinou bývalých přátel, soustředěnou nyní kolem 
Vratislava Effenbergera.

Zde uvedené dílo „Král pouště“ pochází právě z obdo-
bí po Tikalově zhruba pětiletém odmlčení. Ve stej-
ném roce, kterým je dílo datováno, tedy 1958 pořádá 
Tikal i samostatnou výstavu v Československém 
spisovateli (později Český spisovatel) v Praze, 
což bylo jedno z nejvýznamnějších nakladatelství 
v Československu v 2. polovině 20. století. V tomtéž 
roce se účastní i světové výstavy Expo Brusel.

Je originální, autentickou prací Václava Tikala – 
zakládajícího člena Skupiny Ra a příslušníka skupiny 
sborníků Znamení zvěrokruhu soustředěné kolem 
vůdčího teoretika meziválečné avantgardy Karla 
Teigeho.

Václav Tikal se stal autorem fascinující obraznosti 
vedoucí od surreálné, veristické imaginace až k poe-
tické, konstruktivní abstrakci. Jedná se o umělce, 
který datem svého narození patřil ještě ke generaci 
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47
JANOŠEK ČESTMÍR (1935–2019)
KOMPOZICE
1965
kombinovaná technika – tuž, razítka
88 × 62 cm
sign. PD Janošek 65

10 000 Kč

48
ŠIMOTOVÁ ADRIENA (1926–2014)
TORZO
1980
serigrafie 46/125
69 × 53 cm
sign. PD Adriena Šimotová 80

22 000 Kč

49
LHOTÁK KAMIL (1912–1990)
VE SKLENÍKU
1950
lept, autorský tisk č. 18
24,5 × 32 cm
sign. PD Kamil Lhoták 50

25 000 Kč
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50
LEHOUČKA JOSEF (1923–1999)
ZÁTIŠÍ S KULISOU
1998
olej, sololit
55 × 65 cm
sign. PD J. Lehoučka II. 98, na rubu 1998 
J. Lehoučka
na rubu popis díla autorem

80 000 Kč

51
VALTER KAREL (1909–2006)
HUMNA
1985
olej, sololit
31 × 41,5 cm
sign. PD 85 Valter K, na rubu Valter K / 1985
na rubu název díla autorem

20 000 Kč
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52
JOHN JIŘÍ (1923–1972)
TRANSFORMACE
1968
suchá jehla 5/30
41,5 × 45,5 cm
sign. PD Jiří John 1968

35 000 Kč

Provenience
soukromá sbírka USA

53
JOHN JIŘÍ (1923–1972)
TRÁVY
1972
suchá jehla 10/35
39,5 × 30 cm
sign. PD Jiří John 1972
poslední grafika autora

35 000 Kč

Provenience
Nizozemí

Publikováno�
Jaromír Zemina/Jiří John, monografie, str. 108, Odeon 1988
Jaromír Zemina/Jiří John, monografie, str. 279, Arbor vitae 2019

54
JOHN JIŘÍ (1923–1972)
RAŠENÍ
1970
kresba tuší, ruční papír ingres
25,5 × 24 cm
sign. UD Jiří John 70

43 000 Kč

Provenience
z pozůstalosti redaktorky Výtvarné práce Jitky Hamzové
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55
KOLÁŘ JIŘÍ (1914–2002)
BEZ NÁZVU
1972
asambláž, koláž, proláž, dřevěná deska
100 × 71 cm
na rubu razítko pozůstalosti autora

110 000 Kč
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56
TOYEN (MARIE ČERMÍNOVÁ) (1902–1980)
…A DALŠÍ LÁHEV RUMU! / ET UNE 
BOUTEILLE DE RHUM
1959
olej, plátno
38 × 61 cm
sign. PD Toyen 59
na rubu na blindrámu popis díla

8 500 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

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

Reprodukováno
(monografie) Karel Srp, Toyen, Argo a GHMP, Praha, 
2000, obr. 314, s. 233

Zkoumaný obraz „…a další láhev rumu!“ je originál-
ním, výrazově tajuplným a nesmírně sugestivním, 
do sběratelsky vyhledávané pařížské periody dato-
vaným dílem Marie Čermínové alias Toyen, ústřední 
představitelky evropského surrealismu a bezesporu 
nejslavnější české malířky dvacátého století.

Tato „první dáma české meziválečné avantgar-
dy“ si od počátku bedlivě střežila svůj osobní 
svět. Narodila se roku 1902 v Praze na Smíchově 
jako Marie Čermínová, její otec Václav Čermín byl 
poštovním pomocníkem. O své rodině však nikdy 
nemluvila, zřekla se jí ve prospěch uměleckého 
života. Vzdala se svého jména a přijala (roku 1922) 
pseudonym Toyen, stejně „nesklonný jako její umění “, 
jak napsal Karel Teige. Údajně ho vymyslel básník 
Jaroslav Seifert při společné návštěvě Národní 
kavárny. V roce 1966 měla Toyen sama vysvětlit 
jeho genezi Otakaru Štorch-Marienovi tak, že vznikl 
zkrácením francouzského slova „citoyen“ (občan). 
Psychoanalytik Bohuslav Brouk ho naopak interpre-
toval jako „to je on“, což odůvodnil autorčiným styli-
zováním se do mužské role.

Toyen svým vystupováním a chováním popřela 
ženskou úlohu v tradičním pojetí a odpoutala se od 
genderových předsudků. Byla odpůrkyní měšťácké-
ho způsobu života. Jako jediná žena pronikla do uza-

První dáma české 
meziválečné avantgardy
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vřeného uměleckého společenství mužů české 
meziválečné avantgardy.

Její mnohostranná tvůrčí aktivita se začala roz-
víjet po roce 1920. V letech 1919–1922 studovala 
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, ale nedokon-
čila ji. V roce 1922 během pobytu na jadranském ost-
rově Korčula navázala životní přátelství s malířem 
Jindřichem Štyrským, který se stal jejím uměleckým 
partnerem. Tento vztah přerušila po dvaceti letech 
malířova předčasná smrt. V roce 1923 se stala 
členkou levicově orientované avantgardní skupiny 
Devětsil, vedené Karlem Teigem, a podílela se na 
významné a ve své době skandální výstavě Bazar 
moderního umění. Na podzim roku 1925 odjela spolu 
s Jindřichem Štyrským do Paříže, kde žili čtyři roky. 
Pod intenzivními zážitky z tamní umělecké scény 
a také pod vlivem Teigeho poetismu vytvořili vlastní 
umělecký směr, usilující o maximum lyričnosti, který 
nazvali artificialismem. Jeho cílem bylo „ztotožnění 
malíře a básníka“. Vznikaly abstrahované kompozice 
zaznamenávající metamorfózy tvarů, pastelových 
barev a struktur.

Po rozpadu Devětsilu v roce 1931 začala Toyen 
postupně inklinovat k jinému typu uměleckého 
výrazu, aby plynule přešla k záznamům tzv. vnitřní-
ho modelu a práci s tzv. konkretizovanými objekty. 
Její surrealistická tvorba se plně rozvinula roku 
1934, kdy se také stává zakládající členkou Skupiny 
surrealistů v ČSR. Návštěva André Bretona a Paula 
Eluarda z pařížské surrealistické skupiny na jaře 
roku 1935 v Praze zahájila vzájemnou spolupráci, 
která alespoň pro Toyen vykrystalizovala v účast 
na všech mezinárodních výstavách surrealismu 
od třicátých po šedesátá léta.

Za druhé světové války odvážně ukrývala ve svém 
bytě surrealistického básníka a autora fotomontáží 
Jindřicha Heislera, jemuž hrozila deportace do kon-
centračního tábora. V roce 1947 oba odjeli do Paříže, 
kde se natrvalo usadili. Toyen, jež se stala integrální 
členkou pařížské surrealistické skupiny soustředě-
né kolem André Bretona a Benjamina Péreta, tam 
nadále tvořila a vystavovala (její samostatné výstavy 
proběhly v letech 1947, 1953, 1955, 1958, 1960 a 1962). 
Od druhé poloviny šedesátých let až do konce živo-
ta úzce spolupracovala se spisovateli Radovanem 
Ivšicem a Annie Le Brun. Toyen zemřela roku 1980 
v Paříži.

V počátcích tvorby vyšla Toyen z puristicky modifi-
kovaného kubismu, aby jej brzy opustila a v prvním 
devětsilském období tvořila v duchu poetického 
naivismu. Křehký, pavučinově jemný artificialismus 

byl u autorky záhy nahrazen syrovějšími, těžkými 
pastami, nepravidelně členěnými strukturálními 
plochami, konkretizovanými jen metaforickými 
názvy obrazů. Na počátku třicátých let se z plošné 
bezpředmětné barevné struktury začaly vydělovat 
plastické novotvary a záhadné objekty, připravující 
půdu přijetí surrealismu. V surrealistických dílech 
Toyen ztvárňovala jednak neurčitě definované 
objekty, jednak iluzívně zpodobněné reálné před-
měty, které zapojením do neskutečného prostředí 
nabývaly nových symbolických významů.

Posuzovaný obraz „…a další láhev rumu!“ je velmi 
kvalitní, nesmírně vizuálně uhrančivou autorčinou 
prací z pařížského období, kdy se Toyen, patřící 
k nejužšímu kruhu přátel André Bretona, „ponořila 
do hlubokého prostoru noci, do matoucího prosto-
ru snů, halucinací a prchavých přeludů“ a ve svých 
rozjitřených citových stavech výtvarně směřovala 
až k jakési informelní abstrakci, plné skrytých i zjev-
ných narážek.

Jak zdůraznil Karel Srp, vznikaly tehdy obrazy, 
„v nichž Toyen neustrnula v pouhém opakování sama 
sebe jako někteří jiní představitelé surrealismu“. 
Menší počet prací, jež oproti předchozím létům 
vytvořila, umožňoval důkladnou rozvahu jak samot-
ných námětů, v nichž často zpřítomňovala vzpomín-
ky na uplynulé zkušenosti, tak klid na osobité, pro-
pracované malířské provedení. Přes zjevnou změnu 
stylu spojuje díla z artificialistického, surrealistické-
ho a pařížského období jedna myšlenková linie.

Obraz „…a další láhev rumu!“ je brilantním dokladem, 
jak se Toyen koncem padesátých let vyrovnávala 
s abstrakcí a informelem. Tendence aktuální výtvar-
né scény ji zasáhly, a to tak, že jí umožnily rozvinout 
vlastní artificialistickou a surrealistickou zkušenost 
a posunout ji do jiných rovin.

Toto nesmírně působivé plátno zachycuje z nadhle-
du viděnou noční hornatou krajinu, jejíž výběžky ústí 
do novalisovské modře oceánu a v níž chladné světlo 
měsíce jen stěží proniká tmou. Toyen zde ztvárnila 
magicky sugestivní krajinný průhled do prostoru 
noci, jež může připomenout až piepenhagenovsko-
-navrátilovské scenérie vytvořené asfaltovou mal-
bou.

Předložený obraz, jež je reprezentativní ukázkou 
autorčiny poválečné tvorby svědčící o světovosti 
českého surrealismu, lze interpretovat jako jeden 
z výrazů malířčiných stavů úzkosti, na něž i v minu-
losti reagovala v názvu díla rozhodným imperativem 
(např. cyklus „Schovej se válko!“, 1944). 
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57
BAUCH JAN (1898–1995)
PENELOPA OČEKÁVAJÍCÍ ŽENICHY / PENELOPA A JEJÍ NÁPADNÍCI
1970–1973
olej, plátno
53 × 73 cm
sign. PD Jan Bauch 197?, na rubu Jan Bauch 1973
na rubu autorem: Penelopa a její nápadníci

190 000 Kč

Reprodukováno
monografie Jan Bauch, PhDr. Rea Michalová, Ph.D., Galerie Art Praha 2012, str. 268, 269, č. 208 (s datací 1970)
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58
KOMÁREK VLADIMÍR (1928–2002)
BAZILIKA SACRÉ-COEUR
1995
olej, plátno
70 × 55 cm
sign. LD V. Komárek 95
na rubu na blindrámu popis díla

80 000 Kč

59
SEYDL ZDENĚK (1916–1978)
SLEPIČKA S KUŘÁTKY
olej, lepenka
68 × 115 cm
sign. LD Seydl, na rubu Zdeněk Seydl

90 000 Kč
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60
JÍRA JOSEF (1929–2005)
MALOSKALSKÝ
1973
olej, plátno
70 × 80 cm
sign. PD J. Jíra 73

280 000 Kč

61
JÍRA JOSEF (1929–2005)
POKORA
1986
olej, plátno
98,5 × 106,5 cm
sign. PD J. Jíra –1986

350 000 Kč

Josef Jíra – jeden z nejvýznamnějších umělců gene-
race, která nastupovala na scénu po druhé světové 
válce a hrála klíčovou roli při opětovném navázání 
na přerušenou tradici vývoje českého moderního 
umění. 

Jméno Josefa Jíry tak zvaného „maloskalského 
Chagalla “ je spojováno s krajinou Podkrkonoší 
a mimořádnou svérázností a osobitostí jak umělec-
kou, tak lidskou. Umělcovy životní zkušenosti se 
vždy prolínaly s jeho malířskou tvorbou. Jak o sobě 
sám prohlásil: „Nikdy v životě bych asi nebyl schopen 
udělat nějaký obraz, aniž bych se vázal k nějakému 
místu, určité vzpomínce nebo prožitku.“ Jírovy obrazy 
vznikaly jako výsledy vzrušeného prožívání vnitřních 
sporů a konfliktů a v tomto smyslu jsou plné emocí, 
napětí i romantické dramatičnosti. Rodokmen jeho 
sugestivní malby rytmizovaného rukopisu a znepo-
kojivě rozezvučených barev sahá až k vizionářům 
expresionismu. 

Josef Jíra se narodil roku 1929 v Turnově. Dětství 
prožil s rodiči na Malé Skále. Obraznost budoucího 
malíře vzrušovalo domácí vesnické prostředí i kra-
jina kolem Horek, kde žili jeho prarodiče z otcovy 
strany. Tam prožíval kouzlo velikonočních mystérií 
a poznává tradiční způsob života v podkrkonošské 
vsi. Kreslil od nejranějšího dětství, zejména koně. 
Jeho talentu si jako první povšiml profesor Vladimír 
Linka. Který se zasadil o to, že Jírův otec změnil svůj 
názor a místo na rybářskou školu nechal svého syna 
zapsat v roce 1942 na Odbornou školu šperkařskou 

v Turnově, na obor rytí drahokamů. Není pochyb 
o tom, že nádherná barevnost a lesk achátů, jaspisů, 
chalcedonů a dalších drahokamů ovlivní Jírovu úctu 
k nádheře materiálu a k magickým zásvitům barev.

Pro mladého autora měla také význam celková 
atmosféra válečných let.

V roce 1946 byl přijat na Akademii výtvarných umění 
v Praze, kde po přípravce u profesora Karla Mináře 
přešel po roce do ateliéru profesora Miloslava 
Holého. Kvůli sportovním a společenským peripetiím 
po třech letech školu opouští. Vrací se roku 1950 
do ateliéru O. Nejedlého a následně k V. Radovi. 

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

Jak o umělcově tvorbě poznamenal Hrabal: „Každý 
obraz Josefa Jíry je zaokrouhlený a vnitřně scele-
ný. Každý obraz je začátkem i koncem. (…) Dalo by 
se o obrazech Josefa Jíry říci, že to jsou dramata, 
která banální skutečnost vytlačují za obvod rámu. 
Proto je Josef Jíra pořád naježený a neustále ve stře-
hu, dovede tvořit pouze tehdy, kde jeho lidské pro-
blémy nazrály, konfliktní situace se přiostřily tak, 
aby pukly barevnými a grafickými chlopněmi. (…).“ 
B. Hrabal, Praha 1978
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62
SOUČEK KAREL (1915–1982)
V BARU
1975
olej, plátno
84 × 94,5 cm
sign. LD K. Souček 75

120 000 Kč

63
SOUČEK KAREL (1915–1982)
NOČNÍ MĚSTO
1980
olej, plátno
61 × 54 cm
sign. PD K. Souček 80
na rubu štítek s popisem díla 
(špatný rozměr)

40 000 Kč

64
SOUČEK KAREL (1915–1982)
ATELIÉR
1969
olej, plátno
70 × 147,5 cm
sign. PD K. Souček 69.

75 000 Kč
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65
LIESLER JOSEF (1912–2005)
VŠECHNO PROHRÁLA V MONTE CARLU
1987
olej, plátno, sololit
98 × 69 cm
sign. LD Liesler 87
na rubu autorský štítek s popisem díla

80 000 Kč
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66
ŠÍMA JOSEF (1891–1971)
FÚZE SVĚTLA (FUSION DE LUMIÈRE)
1967
olej, plátno
80 × 79 cm
sign. PD J. Šíma 67, na rubu J. Šíma 1967
na rubu název díla autorem

8 900 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Předložený obraz „Fúze světla (Fusion de lumière) “ 
je autentickou, nadmíru reprezentativní, veškerou 
autorovu malířskou a životní zkušenost resumu-
jící prací Josefa Šímy, umělecké osobnosti svě-
tového jména a významu, autora, který je spolu 
s Františkem Kupkou po právu považován za jedno-
ho z největších českých malířů dvacátého století.

Josef Šíma se narodil se roku 1891 v Jaroměři. Jeho 
otec učil kresbu a malbu na tamní C. k. řemeslnické 
škole, kterou navštěvoval i František Kupka. Velký 
vliv na Šímovu tvorbu v době jeho studií na Akademii 
výtvarných umění v Praze měl profesor Jan 
Preisler. Šíma byl nadán nejen umělecky, ale sou-
běžně s Akademií studoval i techniku. Jeho záliba 
v matematice i geometrii se pak odráží v celém 
jeho díle. V roce 1920 se Šíma dostává do Francie. 
Jeho setkání s touto zemí, její kulturou a tehdej-
ší mezinárodní uměleckou avantgardou ovlivnilo 
jeho tvorbu určujícím způsobem. Ani poté, co se ve 
Francii natrvalo usadil, nikdy nepřerušil styky s vlas-
tí a jako člen Devětsilu se účastnil kulturního dění 
v Československu.

Setkání mladých francouzských básníků se Šímou 
bylo osudové. „Od prvních slov jsou zasaženi bles-
kem přátelství,“ referoval z Paříže český spisovatel 
Richard Weiner a dodával, že básníci „nadšeně šve-
holí o ‚zázraku Šímovi ’ “. Šíma byl jediným malířem 
skupiny, jež také vydávala časopis a organizovala 
výstavy. Její vůdčí osobnost, básník Roger Gilbert–
Lecomte, stavěl Šímu na roveň Pabla Picassa, Joana 
Miró či André Massona. V období této vzácné dušev-
ní shody se rodily první Šímovy imaginativní obrazy. 
„… jsou to díla zprvu nečistá, polepená napodobeni-
nami mrtvol vjemových vzpomínek, později očištěná 
od světa a popisující stupnici vidin až po absolutní 
světlo,“ charakterizoval Gilbert–Lecomte Šímovu 
malbu. Skupina se rozpadla v roce 1932, avšak její 
zaměření zásadním způsobem ovlivnilo autorovu 
výtvarnou poetiku.

V pozdní fázi svého díla, po roce 1950, dospívá Josef 
Šíma k druhému tvůrčímu vrcholu. Hlavním tématem 
jeho nových maleb a kreseb se stalo světlo pojíma-

Dílo vrcholné 
tvůrčí moudrosti 
a neobyčejné kvality
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né jako základní energetická matérie i psychická 
realita. Toto světlo doslova prozařuje celý obrazový 
prostor v nové vizi jednoty, k níž Josef Šíma směřo-
val celý život.

Posuzovaný obraz „Fúze světla (Fusion de lumière) “ 
je jedním z Šímových „chef-d’oeuvrů“ z fáze vrchol-
né „tvůrčí moudrosti“, z autorova předposledního 
období, kdy v jeho práci dochází k syntéze a organic-
kému propojení všech objevů, kterých kdy dosáhl. 
Tato fáze byla doslova symbolicky uzavřena roku 
1968 velkou Šímovou retrospektivou uspořádanou 
v rámci československo-francouzské kulturní doho-
dy v Národní galerii v Praze a přenesenou pak do 
Slovenské národní galerie v Bratislavě, Moravské 
galerie v Brně a finálně do Muzea moderního umění 
v Paříži. Pro malíře znamenala tato výstava velkou 
satisfakci, neboť mu na sklonku života přinesla 
opravdové uznání, a to v obou svých domovinách. 
Zatímco ve Francii se stala „objevem“ některá před-
válečná díla zapůjčená z Československa, v rodné 
vlasti zase zapůsobily jeho málo známé pozdní obra-
zy neobyčejných duchovních kvalit.

Roku 1965 navíc pařížská galerie Le Point Cardinal 
uzavřela na doporučení Maxe Ernsta se Šímou doži-
votní smlouvu, což ho existenčně zajistilo a umožni-
lo mu plně se soustředit jen na svou tvůrčí práci.

Posuzovaný obraz „Fúze světla (Fusion de lumière) “ 
lze označit za jeden z výsledků této šťastné konste-
lace. V tomto plátně založeném na bravurním vyrov-
nání studených modrých a teplých okrových tónů 
se imaginace Josefa Šímy vznesla do kosmického 
prostoru, kde se stala čistou světelnou vizí.

Zvýraznění úlohy světla v tomto a dalších dílech z let 
1967–1968 (např. „Světlo“, 1967; „Blesk “, 1968; „Náraz 
světla “, 1968) úzce souviselo s autorovou významnou 
monumentální tvůrčí zakázkou, vitrážemi pro gotic-
ký chrám sv. Jakuba ve francouzské Remeši (reali-
zace po roce 1966), v nichž mohl naprosto geniálně 
realizovat svůj program světelného, kontemplativně 
zaměřeného umění.

Obraz „Fúze světla (Fusion de lumière) “ pojal Josef 
Šíma jako svou typickou „mentální krajinu“, v níž oko 
diváka ještě rozeznává zbytky obrysů země, které 
se stávají součástí důmyslné geometrické „hry“ pro-
tínajících se přímek paprsků a pětiúhelníků světel-
ných reflexů. Můžeme tu doslova hovořit o záplavě 
či explozi světla, pojatého jako jakási elementární 
kosmická pralátka, jež je současně matérií i ener-
gií a hlavním výrazovým prostředkem malíře, jež ji 
obdařil neobyčejnou duchovní silou a sdělností.



Zde uvedená plastika „Zborcený sloup“ (1963) pochází 
z ateliéru pozoruhodného českého sochaře druhé 
poloviny 20. století Miloslava Hotového.

Na aukčním trhu se díla Miloslav Hotového příliš 
neobjevují. Nicméně o kvalitě a hloubce jeho díla 
není pochyb.

Po ukončení Výtvarné školy (původně Vyšší školy 
uměleckého průmyslu) v Praze (1954–1956), kde se 
seznámil mimo jiné Františkem Kynclem, pokračoval 
Hotový ve studiu na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v ateliéru prof. Bedřicha Stefana, který 
patřil k meziválečné avantgardě a u svých žáků 
se snažil rozvinout smysl pro ušlechtilost tvaru, 
jemnost modelace, cit pro detail i meditativní pří-
stup k práci. Z dalších sochařů Miloslava Hotového 
inspirovali zejména Constantin Brâncuși a způsob 
práce se světlem a organickým tvarem u Hany 
Wichterlové.

Východiskem tvorby se mu stal portrét, kterému 
se v různé intenzitě věnoval po celou dobu své 
sochařské činnosti. Ve své tvorbě se zabýval filoso-
fickým problémem stárnutí a smrtí, jak svědčí sochy 
s destruovanými prvky lidské anatomie nebo volná 
portrétní plastika zobrazující proměnu lidské hlavy 
v lebku.

Od počátku 60. let patřil Hotový do okruhu umělců 
Konfrontací. Řada jeho soch tehdy dostala abstrakt-
ní formu ovlivněnou informelem. Charakteristické 
se pro něj staly členité povrchy s otisky konkrétních 
předmětů, nástrojů, textilií, dřev, drátů, skleniček 
zdobených rytým dekorem apod. Také abstraktní 
tvary soch, přestože uchovávají stabilitu svého 
jádra, akcentují proces destrukce tvaru, kterým 
sochař dosahuje potřebného napětí, jako je tomu 
i ve zde uvedeném díle z roku 1963 „Zborcený sloup“.

Většinu Hotového soch se nepodařilo za jeho života 
odlít do kovu a zůstala v původní patinované sádře, 
proto se mnohé nedochovaly.

V polovině 60. let se Hotový postupně vracel k figu-
raci. Jeho organicko-poetické práce vycházejí 
z citlivé reflexe lidské existence, z meditace o smy-
slu života, o jeho věčné proměně a transcendenci. 
Od svých vrstevníků z Konfrontací se Hotový odlišo-
val poetickou notou svých děl a prací s měkce mode-
lujícím světlem, které je v jeho pojetí jednotitelem 
destruovaného tvaru.

67
HOTOVÝ MILOSLAV (1935–2003)
ZBORCENÝ SLOUP
1963
bronzová plastika 2/6
v. 70 cm
sign. D M. Hotový

35 000 Kč

Reprodukováno
Český informel, Antonín Tomalík, GHMP, 1991, nestr.
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68
HOTOVÝ MILOSLAV (1935–2003)
PLASTIKA
1963
bronzová plastika 2/6
v. 55 cm
sign. na plintě M. Hotový

35 000 Kč

Reprodukováno
Český informel, Antonín Tomalík, GHMP, 1991, nestr.
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70
MALICH KAREL (1924–2019)
KRAJINA
1960
pastel, tuš, tužka, lepenka
30 × 42 cm
sign. PD K. Malich 60, UD K. Malich VII. 60

150 000 Kč

69
MALICH KAREL (1924–2019)
SVĚTLO
1990
barevný pastel, karton
100 × 73 cm
sign. na rubuK. Malich 1990
na rubu název díla autorem

240 000 Kč
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71
NEMES ENDRE (1909–1985)
FRODIG VEGETATION / ABSTRAKTNÍ 
KOMPOZICE
1956
olej na kartonu, na plátně autorem
45 × 53 cm
sign. LD Endre Nemes 1956, na rubu 
na blindrámu Endre Nemes
na rubu na blindrámu název díla autorem

38 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
získáno od rodiny autora ve Švédsku

vznikly. Tento představitel slavné slovenské „genera-
ce 1909“ ve své tvůrčí biografii vždy přiznával klíčovou 
úlohu české metropoli, kde u Williho Nowaka studoval 
a kde, jak vzpomínal, s Jakubem Bauernfreundem 
okouzleně bloumal po ulicích a s přáteli – Františkem 
Grossem, Františkem Hudečkem, Jindřichem 
Chalupeckým aj. – do nekonečna po kavárnách deba-
toval o problematice moderního umění. 

Předložená malba je kvalitní, barevně a tvarově 
velmi působivou Nemesovou prací, jež nadto zaujme 
autorskou adjustací. Umělcova díla vždy charakte-
rizoval vytříbený smysl pro kompoziční harmonizaci 
tvarů a barev, v rozrůznění hmotné struktury, občas 
až dekorativního charakteru. To plně dosvědčuje 
i „Frodig vegetation / Abstraktní kompozice“.

Ve třetím tvůrčím období, vymezeném lety 1949–1959, 
přešel Endre Nemes od imaginativně založené 
a barevně lyrizované malby ke koloristicky akcento-
vanému projevu, který odpovídal aktuálnímu vývoji 
evropského umění s převahou abstraktních tendencí. 
Popouští otěže malířské spontaneitě a fauvisticky 
akcentované barvě.

Posuzované dílo „Frodig vegetation / Abstraktní kom-
pozice“ je původní, fauvisticky výraznou, neobyčejně 
bohatě malířsky rozehranou prací Endre Nemese, 
významného malíře, grafika, scénografa a pedagoga, 
jehož tvorba se řadí mezi ty nejlepší moderní výtvar-
né projevy, které v evropském kulturním prostoru 
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72
MÁLEK ANTONÍN (1937–2021)
HLAVA
1977
akryl, sololit
88,5 × 59,5 cm
sign. LD Málek V. – XII. 77
na rubu štítek s popisem díla a autorova vizitka

38 000 Kč



73
NEPRAŠ KAREL (1932–2002)
HŘBITOVNÍ PLASTIKA
plastika, litina, květináč, výplň, hlína
v. 36,5 cm
sign. nezjištěna

70 000 Kč

přiložený certifikát potvrzující pravost díla

74
NEPRAŠ KAREL (1932–2002)
VELKÁ FACKA
objekt, litina, šroub, dřevo
14,5 × 31,5 × 27 cm
sign. nezjištěna

70 000 Kč

přiložený certifikát potvrzující pravost díla
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75
SERPAN JAROSLAV (1922–1976)
MUSTASOSTOON
1956
olej, plátno
77 × 141 cm
sign. LD Serpan, na rubu Serpan Paris / 30. 3. 
1956
na rubu popis díla autorem a štítek výstavy 
Moderne Kunst, Städtisches museum 
Wuppertal-Elberfeld, 1958

120 000 Kč

Dílo „Mustasostoon“ je autentickou prací česko-
-francouzského umělce, spisovatele, matematika, 
biologa a horolezce – Jaroslava Serpana, vlast-
ním jménem Jaroslava Sossountzova. Narodil 
se v Karlštejně u Prahy v rodině ruských emigrantů. 
Většinu svého života ale prožil ve Francii.

Jako malíř samouk prošel řadou technik a umě-
leckých směrů – od surrealismu, přes narativní 
obraznost, neformální umění až po lyrisckou abs-
trakci. Odklon od zásad surrealistické skupiny André 
Bretona se u Serpana začal projevovat již počátkem 
50. let. Ovlivněn francouzským uměleckým kriti-
kem 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. Zde uvedená práce je toho 
krásným příkladem.

Na principu dynamiky 
abstraktního 
expresionismu
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76
KOBLASA JAN (1932–2017)
BEZ NÁZVU
1959
olej, lepenka
29 × 41,5 cm
sign. na rubu monogram K59

150 000 Kč

77
KOPECKÝ BOHDAN (1928–2010)
PŘÍBOJ
kombinovaná technika, karton
69 × 99 cm
sign. UD B Kopecký
UD název díla autorem

20 000 Kč
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78
TOYEN (MARIE ČERMÍNOVÁ) (1902–1980)
SUR LE CHAMP
1967
3× suchá jehla, 6× reprodukce koláže
30 × 23 cm
sign. 3× PD Toyen, 6× D Toyen 67 v tisku
kompletní bibliofilie v originálním přebalu

110 000 Kč
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79
JETELOVÁ MAGDALENA 
(1946)
STŮL
objekt, dřevo, kov
50,5 × 110 × 105 cm
sign. nezjištěna

180 000 Kč

přiložen certifikát pravosti 
od Magdaleny Jetelové
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81
VYLEŤAL JOSEF (1940–1989)
BEZ NÁZVU
1974
kombinovaná technika, karton
30 × 22,5 cm
sign. UD J. Vyleťal 1974, PD monogram J. V.

12 000 Kč

80
BOUDNÍK VLADIMÍR (1924–1968)
AUTOPORTRÉT
1967
strukturální grafika, karton
49 × 34,5 cm
sign. UD Vladimír Boudník 1967

65 000 Kč

82
ISTLER JOSEF (1919–2000)
BEZ NÁZVU
kombinovaná technika, olej, karton
64 × 45,5 cm
sign. PD Istler

36 000 Kč
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83
NĚMEC RUDOLF (1936–2015)
BEZ NÁZVU
1971
kombinovaná technika, papír
104 × 81,5 cm
sign. PD monogram RN 71

30 000 Kč
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84
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
TOTEMY
1961
olej, plátno
99,5 × 135 cm
sign. PD Načeradský 1961
na rubu razítko: vystaveno v Galerii Dolmen

360 000 Kč

Vystaveno
Klášter klarisek, Bratislava, 2012
GPU v Žilině, 2013
Oravská galerie, Dolný Kubín, 2013
Danubiana, Bratislava 2014
Galerie Dolmen

Reprodukováno
Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka 
na str. 18. a 19
Načeradský v Danubianě na str. 26 a str. 61

Velkoformátové plátno s názvem „Totemy “ je auten-
tickým, mimořádně ojedinělým, nevšedním dílem 
Jiřího Načeradského – českého umělce známého 
především jako představitele nové figurace počátku 
60. let.

Svou celoživotní tvorbou Načeradský velice ote-
vřeně reagoval na okolní vlivy. Sám sebe často 
označoval za eklektického postmoderního uměl-
ce. Jeho dílo nese prvky kubismu, surrealismu, 
pop artu, art brut, akční malby; stejně tak i odkaz 
na umělcovi oblíbené autory jako byli Picasso, 
Tizian, Mondrian, Dubuffet, Chagall, Bacon, 
Kandinsky, ad.

Zde uvedená práce „Totemy “ pochází z autoro-
va velmi raného období. Vznikla ještě za doby 
Načeradského studia na pražské Akademii výtvar-
ných umění (1957–1963). V době, kdy jeho vrstevníci 
tvořili informální obrazy hluboce zakotvené v medi-
tativní, mytologické, náboženské a existencionali-
stické poloze, Načeradský se raději uchýlil k reál-
nému základu. Inspirací mu byla žižkovská krajina, 
kde měl od svých 18 let až do roku 1967 malý, sute-
rénní ateliér. Tehdejší žižkovské oprýskané zdi, plné 
nápisů, drobných malůvek a ornamentů, nadchly 
mladého umělce svou osobitou poezií a půvabem.
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85
FOLTÝN FRANTIŠEK KAREL (1937–2000)
DRUHÝ POKUS
1969
kombinovaná technika, olej, sololit
60 × 60 cm
sign. LD monogram FKF 69, na rubu F. K. Foltýn 
/ 1969
na rubu popis díla autorem

90 000 Kč

86
FOLTÝN FRANTIŠEK KAREL (1937–2000)
MUŽ VE VÝTAHU
1981
olej
140 × 83 cm
sign. LD monogram FKF 81, na rubu F. K. Foltýn 
/ 1981
na rubu popis díla autorem

130 000 Kč
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87
TIKAL VÁCLAV (1906–1965)
DŘEVO LETY ODĚNÉ
1960
kresba tužkou, karton
30 × 35,5 cm
sign. PD Tikal 60
UD název díla autorem, na rubu dva štítky 
s popisem a razítko: vystaveno Galerie Vltavín 
2002

18 000 Kč

88
KYNCL FRANTIŠEK (1934–2011)
STRUKTURA
1969
kombinovaná technika, papír, deska
21 × 29,5 cm
sign. na rubu F. Kyncl 69

60 000 Kč

89
CHATRNÝ DALIBOR (1925–2012)
BEZ NÁZVU
1964
kombinovaná technika, karton
52 × 40 cm
sign. PN D. Chatrný 1964

25 000 Kč
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90
KOVAŘÍK SLAVOJ (1923–2003)
DVEŘE DO SVĚTA / VSTUP ZAKÁZÁN
1978
kombinovaná technika, asambláž, koláž, 
malba, dřevo, překližka
202 × 67 cm
sign. na rubu S. Kovařík 78, na štítku Slavoj 
Kovařík / 1978
na rubu název díla autorem a štítek 
s popisem díla

40 000 Kč
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91
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
PTAČÍ HEREC
1977
olej, sololit
35 × 25 cm
sign. PD Matal 77

55 000 Kč

92
MATAL BOHUMÍR (1922–1988)
VZDUCH
1980
olej, sololit
45 × 60 cm
sign. PD Matal 80, na rubu Matal 80
na rubu název díla autorem

120 000 Kč
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93
NAČERADSKÝ JIŘÍ 
(1939–2014)
STROJKY
1973
olej, plátno
61 × 61 cm
sign. PD Načeradský 73

45 000 Kč

94
NAČERADSKÝ JIŘÍ 
(1939–2014)
POSTAVA
1979
olej, sololit
40,5 × 39 cm
sign. PD Načeradský 79, 
na rubu Jiří Načeradský 
1979
na rubu malba, olej, Postava

29 000 Kč
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95
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
UFY
1979
akryl, plátno
70 × 63 cm
sign. LD 79

150 000 Kč

Reprodukováno
Typický obraz, WoxArt, 2007, nestr.
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96
OUHEL IVAN (1945–2021)
KRAJINA
1986
olej, plátno
98 × 98 cm
sign. PD I. Ouhel 86

95 000 Kč

Zde uvedené plátno s názvem „Krajina “ z roku 
1986 je autentickou, originální prací Ivana Ouhela. 
Umělce, který se svými snivými krajinami na pomezí 
symbolismu a expresionismu zapsal – stejně jako 
např. díla Michala Ranného – k české lyrické abs-
trakci, jenž vycházela z linie reprezentované Janem 
Preislerem.

Ouhel ve svých obrazech zpravidla směřuje pod 
samý povrch krajiny. Jeho práce mnohdy oplývají 
těžkým, zemitým koloritem, jakoby autor zkoumal 
samotné hlubiny země. Jistou roli v tomto ohledu 
mohou sehrát i Ouhelovi vzpomínky na rodnou, 
těžařskou Ostravu, kde prožil dětství.
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V první polovině 60. let se Dana Puchnarová 
věnuje předeším informelním strukturám 
ve své malbě i grafice, reaguje na poezii 
či prózu například F. Kafk, filosofii Tomáše 
Akvinského a Jacquese Meritaina ad). V těch-
to výtvarných parafrázích se objevují témata 
úzkosti, ohrožení, strachu, bloudění, hledá-
ní a zmaru. Právě v polovině 60. let začíná 
Puchnarová používat racionální geometrický 
slovník, který ji fascinuje svou přesností, 
účelností a objektivitou.

Geometrie Dany Puchnarové se pomalu vyvíjí 
a přetváří v plošné útvary čistých barev, které 
se snoubí s prostorem a světlem. Základní řád 
přináší svobodu a uvolnění v možném vyjádře-
ní. Z kresebných záznamů se rodí sytě barev-
né symboly a znaky, které vytvoří i celý stej-
nojmenný obrazový cyklus „Znaky“ (1968–1974), 
do kterého náleží i zde uvedená práce „Znak 
vlastenectví “ z roku 1971. Jak autorka sama 
uvedla: „Geometrie je především hold a poklona 
duchu. (...). Síla barev je jako síla víry – obojí 
podporuje naši duši ve snahách o dobro.“

97
CHATRNÝ DALIBOR (1925–2012)
PROVAZOVÝ
1970
akryl, provázek, plátno
31,5 × 31,5 cm 
sign. na rubu D. Chatrný 1970

70 000 Kč

98
PUCHNAROVÁ DANA (1938)
ZNAK VLASTENECTVÍ
1971
olej, plátno
90 × 64,5 cm
sign. na rubu Puchnarová 71, na blindrámu 
1971 Puchnarová
na rubu na blindrámu popis díla autorem

15 000 Kč

Vystaveno
Pokus o překonání hranice, Galerie U Prstenu, 
13. 6. – 1. 9. 2018
Galerie Navrátil, 60 let výtvarné práce, 
5. 11. – 14. 12. 2018
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99
KRATINA RADOSLAV (1928–1999)
VARIABIL ZE TŘÍ RŮZNÝCH ELEMENTŮ 
NA 9 OSÁCH
konec 80. let
kovový variabil, dural, aluminium
v. 38,5 cm
sign. nezjištěna

340 000 Kč

Reprodukováno
monografie Radek Kratina, Gallera, 2013, str. 218

Vystaveno
GHMP

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.“
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100
OVČÁČEK EDUARD (1933)
BEZ NÁZVU
1983
asambláž, vypalovaný dřevěný reliéf
90 × 90 × 9 cm
sign. uprostřed monogram EO 83, na rubu 
Eduard Ovčáček 1983

250 000 Kč
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Stanislav Kolíbal patří mezi významné představite-
le českého umění po druhé světové válce. . Téměř 
od počátku provází jeho tvorbu zájem o geomet-
rické řešení hmoty a prostoru. Od 60. let 20. století 
se intenzivně věnuje problémům spjatých s geome-
trií. Jako jeden ze zásadních momentů své tvorby 
zmiňuje Kolíbal propojení umění s architekturou, 
které začalo roku 1963 (řešení budovy čs. velvy-
slanectví v Brazílii, opěrné zdi Nuselského mostu 
v Praze, Památník obětem fašismu v Praze).

Napětí mezi abstraktní formou a existenciálním 
významem umělecké tvorby, otázky trvalosti, 
stability a lability sochařských forem vedly k zařa-
zení jeho prací na významnou přehlídku s názvem: 
„Between Man and Matter “ v Metropolitním muzeu 
v Tokiu v roce 1970 (kde vystavoval spolu s Janem 
Dibbetsem, Hansem Haackem, Bruce Naumanem, 
Richardem Serrou a dalšími). Aby zdůraznil kontrast 
se svými dřívějšími sochami a objekty, začal Kolíbal 
svá díla z let 1988/89, za doby jeho pobytu v Berlíně, 
označovat jako „Stavby “. Jednalo se o kresby tužkou, 
přičemž některé z nich později vyústily v trojrozměr-
né konstrukce – jako je tomu právě i u zde nabízené 
práce z roku 1995.

101
KOLÍBAL STANISLAV (1926)
STAVBA (SACHÉ)
1995
objekt, lepenka, dřevěný podstavec, plexibox
24 × 55 × 47 cm
sign. ze strany Kolíbal 1995

130 000 Kč

„Tvůrce emocionální 
geometrie.“ Tomáš Pospiszyl
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102
KOLÍBAL STANISLAV (1926)
GEOMETRICKÉ CVIČENÍ
2006
akvarel, tužka, ruční papír
75 × 56 cm
sign. UD Kolíbal 06

120 000 Kč

103
KOLÍBAL STANISLAV (1926)
GEOMETRICKÁ KOMPOZICE
2007
akvarel, kresba tužkou, ruční papír
49 × 31,5 cm
sign. UD Kolíbal 2007

80 000 Kč

104
GRYGAR MILAN (1926)
LINEÁRNÍ PARTITURA
1990
barevné tuše, karton
87,5 × 62,5 cm
sign. na rubu Grygar 1990

120 000 Kč
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105
DEMARTINI HUGO (1931–2010)
PROJEKT II.
1969
chromovaná ocel, plexisklo, dřevo
93 × 93 × 20 cm
sign. na rubu H. Demartini, na štítku Hugo 
Demartini / 1969
na rubu autorský štítek s popisem díla

1 150 000 Kč

Zde dražené dílo „Projekt II.“ z roku 1969 je jednou 
z ikonických prací Huga Demartiniho – stěžejního 
představitele konstruktivních tendencí v českém 
umění 60. a 70. let. 

Svět geometrické abstrakce objevuje Demartini 
již koncem 50. let, kdy vytvářel geometrické koláže 
a monochromní červené struktury. 

V polovině 60. let zužuje výběr plastických forem 
na téma koule. Dřevěné objekty a reliéfy, v nichž 
jsou koule znásobovány, někdy i deformovány 
a řazeny do přísných geometrických struktur, před-
určují následující etapu, ve které začíná umělec 
pracovat s pochromovanou materií. V lesklém stří-
břitém povrchu koulí se odráží okolní svět i jakákoliv 
pohybová změna, divák se stává součástí díla.

Jak uvádí v Demartiniho monografii Petr Wittlich: 
„ (...) Demartiniho chromové objekty sestavené ze čtyř 
kulových prvků proložených rovinou svádějí k obsa-
hovému výkladu jako názorné symboly modelu světa 
založeného na čtyřech elementech. (…) nejpřitažli-
vější stránkou těchto děl je právě jejich zrcadlení. 
Na konvexním povrchu lesklé koule se obraz okolního 
prostoru mění v proporcích a každým pohybem diváka 
nebo změnou světla se mění permanentně. S větším 
počtem zrcadel se prostor ještě dále rozmnožuje.

V roce 1968 podnikl Demartini zvláštní experiment, 
když rozestavil velké chromové koule přímo do přírody 
(…) na povrch koule se dostala obloha i krajina, nebe 
i země (…).Tato situace zaujala Demartiniho natolik, 
že pro ni našel vyjádření i v podmínkách interiérové 
galerijní instalace, když vložil chromové koule do prů-
hledných krabic z plexiskla. Plexisklo (…) nesloužilo 
jenom jako expoziční podložka, ale získalo i obsaho-
vý a estetický význam. Symbolizovalo právě ty dvě 
základní složky situace v přírodě, nebe a zemi, (…).“ 
P. Wittlich

Zde dražené dílo „Projekt II.“ je jedním z prvních gale-
rijních, nteriérových kusů, jenž Demartini vytvořil 
po roce 1968, tedy po svých experimentech s chro-
movými koulemi v přírodě.

„Prostoru věnuji 
veškerou pozornost. 
Prostor násobit, 
organizovat jinými 
rozměry, jiným časem, 
jinými vztahy. Uvést 
prostor jiného vědomí, 
dosáhnout zrušení 
konvenčního prostoru.“ 
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106
PROKOP ZDENĚK (1934)
PULZACE
1977
airbrush, nitroemail, plátno
80 × 100 cm
sign. LD Zdeněk Prokop 1977

50 000 Kč

Absolvent AVU u profesora Holého, Pelce a Sychry 
( 1954–1960 ), má za spolužáky dnes již etablovaná 
jména české výtvarné scény např.Zdeněk Beran, 
Zbyšek Sion či Jaroslava Pešicová. Vydává se však 
jinou cestou než oni. Už koncem 50. let se zaměřuje 
na technologii americké airbrushe, kterou rozvíjí 
do prvních op-artových obrazů, zatímco jeho spolu-
žákům učaroval dobově módní informel. V 60. letech 
společně s konkrétitstou a výtvarníkem Zdeňkem 
Rybkou vede dramaturgicky Státní galerii v Chebu. 
V časech normalizace pracuje převážně jako restau-
rátor, aby mohl svobodně tvořit. Je členem Klubu 
konkrétistů a Výtvarného sdružení Geometrie.

Předmětný obraz „Pulzace“ je vůbec první prací 
na trhu z op-artového vrcholného období. 

„(…) Bez hry s iluzemi 
bychom nemohli žít.“



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR | 119

107
KUČERA ZDENĚK (1935–2016)
VELKÝ PROSTOR 2
2001
akryl, plátno
120 × 120 cm
sign. na rubu na blindrámu Zd. Kučera / III/2001
přiložen certifikát pravosti manželky autora

80 000 Kč

Publikováno
Zdeněk Kučera / Minulý život – Paměti outsidera, 
str. 182, Univerzita Palackého v Olomouci 2022

Vystaveno
Neprodejné – obrazy, grafika, objekty, Galerie G UVU 
Olomouc, 2001
Zdeněk Kučera – obrazy, Zámecká galerie Chagall 
Karviná, 2003
Geometrie Zdeňka Kučera, Galerie Zbrojnice IC UP, 
Olomouc, 2005
Chvála geometrie, kavárna galerie Caesar, Olomouc, 
2005
Třetí ruka, Galerie Radost Havířov, 2009
AD RED, GALERIE Kruh Ostrava, 2009
Symetrie, Galerie Beseda, Ostrava, 2013
Zdeněk Kučera – výstava obrazů, Galerie Litera, 
Praha, 2019
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108
KUBÍČEK JAN (1927–2013)
TRIPTYCH – DĚLENÍ
1979/1989
3× koláž
34,5 × 34,5 cm
sign. 3× UD Jan Kubíček 1979/89

100 000 Kč

S tvorbou Jana Kubíčka s neodmyslitelně pojí kon-
struktivismus. Spolus se Z. Sýkorou, V. Mirvaldem, 
M. Grygarem, H. Demartinim a M. Urbáskem patří 
i Jan Kubíček k představitelům české geometrické 
abstrakce. 

Zde uvedený „Triptych-Dělení“ náleží do autorova 
tvůrčího cyklu 80. a 90. let: „Dislokace, dimenze, pře-
skupování “.

K tvorbě z tohoto období Kubíček uvedl: „Malířství 
převážně používalo a používá obrazovou plochu jako 
plošnou průmětnu, na kterou promítá vnější vizuální 
prostorové vztahy, prostor. Je to tedy jakési imitování 
těchto prostorových vztahů, které vždy končilo pouze 
převedením iluzivního prostoru. Důležité jsou její roz-
měry a poměry, které tvoří její konkrétní plošný pro-
stor. Dělení jeho dimenzí linií, poměr linie k ploše nebo 
plošnému znaku apod. To jsou nyní některé z elemen-
tárních výtvarných zákonů tohoto plošného prostoru, 
které se snažím vyřešit.“

Výrazný představitel 
geometrické abstrakce
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109
BOŠKA JINDŘICH (1931–2017)
PROSTOROVÁ VARIACE II.
1970–1975
asambláž, olej, lepenka, plátno
60 × 80 cm
sign. PD JBoška, na rubu na štítku Jindřich 
Boška/ 1970–1975
na rubu autorský štítek s popisem díla a štítek 
s popisem díla

35 000 Kč

Umělecká tvorba Jindřicha Bošky prošla vývojem 
od realismu přes expresionismus, informelní struk-
tury až ke geometrické abstrakci. Autorův osobitý 
projev se začal rozvíjet od počátku 60. let, koncem 
70. let jeho zájem o třetí rozměr vyústil od reliéfů 
až k tvorbě volných objektů. V autorově díle dochází 
k propojování dvou hlavních výtvarných tendencí – 
přísné geometričnosti a živé ornamentální struktury.
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110
MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)
GEOMETRICKÉ ZÁTIŠÍ
2002
olej, karton
44,5 × 32,5 cm
sign. na rubu 21. V. 2002 / Vl. Mirvald
na rubu popis díla autorem

90 000 Kč

111
MIRVALD VLADISLAV (1921–2003)
VLNĚNÍ
1998
olej, karton
39,5 × 49,5 cm
na rubu štítek s popisem díla

95 000 Kč
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112
VAŠÍČEK VLADIMÍR (1919–2003)
DVA PÓLY
1989
olej, plátno
35 × 35 cm
sign. LD Vašíček 89
na rubu na blindrámu název díla autorem

25 000 Kč
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113
DAVID JIŘÍ (1956)
PŘENOSY 5
2003
akryl, plátno
130 × 140 cm
sign. na rubu Jiří David 2003
na rubu název díla

110 000 Kč

Zde uvedené, velkoformátové plátno s názvem 
„Přenosy 5“ pochází z ateliéru vizuálního umělce 
Jiřího Davida – jednoho z nejviditelnějších osobností 
své generace, spoluzakladatele umělecké skupiny 
Tvrdohlaví a vůdčí postavy v utváření postmoderny 
v české kultuře v druhé polovině 80. let. Podobně 
jako jeho vrstevníci se David zpočátku vyjadřoval 
v intencích neoexpresionismu, který prezentoval 
na neoficiálních výstavách Konfrontace (od r. 1984). 
Poté prošla jeho práce, stejně jako u řady jeho gene-
račních kolegů, proměnou a orientací na postmo-
derní zacházení s obrazem.

Jeho různorodou uměleckou práci spojuje perfor-
mativní přístup k tvorbě a zájem o paradox, přičemž 

pozoruhodně osciluje mezi romanticky estetizujícím 
a racionálním odstupem.

Představené plátno s názvem „Přenosy 5“ pochází 
z Davidovi nedávné abstraktní série z roku 2003. 
V tomto cyklu děl vycházející z počítačové obraznos-
ti, máme i nadále co dočinění s charakteristickou 
davidovskou vizualitou, která stejně tak počítá s naší 
koncentrovanou zkušeností jako s vědomím jejího 
rozrušování. Jak sám umělec uvedl: „ (…) vím, že pro 
umělce je důležité věřit tomu, co dělá, bez ohledu 
na to, co dělá. Jen zvědavost udrží umělce při životě. 
Zároveň mám poslední dobou pocit, že schopnost 
vidět chybí. Lidí, kteří dobře slyší, je hodně, ale těch, 
kteří dobře vidí, je málo (…).“

Výrazná osobnost 
české postmoderny
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KOVANDA JIŘÍ (1953)
BEZ NÁZVU
kombinovaná technika, karton
70 × 50 cm

70 000 Kč

pravost potvrzena autorem

115
SMUTNÝ OLDŘICH (1925–2013)
ORANŽOVÉ OKNO
akryl, sololit, dřevo
90 × 60 × 6,5 cm
sign. na rubu O. Smutný, autorké razítko
na rubu popis díla autorem

50 000 Kč

Obraz „Oranžové okno“ (2010) je reprezentativním, 
lyricky abstraktním dílem Oldřicha Smutného, stále 
ještě určitým způsobem nedoceněného představi-
tele generace šedesátých let, člena skupiny UB 12 
a později obnovené Umělecké besedy. Vystudoval 
m. j. Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u Jana 
Baucha, po němž zdědil lásku k malířské hmotě 
(„belle matière“). Ta u něj nejčastěji, jako je tomu 
příkladně v nabízeném díle, doslova září v optimis-
tickém kontrastu jasné modré a bílé. Zatímco první 
z barev poukazuje k jeho celoživotní inspiraci kraji-
nou v okolí putimského rybníka, kde ho obloha i voda 
„oslepily kobaltovou modří “, bílá odkazuje až k nejra-
nějším vzpomínkám na strukturu a světlo bílých zdí, 
stavěných jeho otcem zedníkem. 

Nabízené dílo „Bez názvu “ představuje kvalitní 
a typickou práci Jiřího Kovandy, autora, který po 
pádu komunistického režimu rychle dosáhl uznání 
jak na české, tak na mezinárodní umělecké scéně. 
Poprvé na sebe upoutal pozornost v sedmdesátých 
letech svými performancemi ve veřejném prostoru. 
O dekádu později sám sebe jako aktéra nahradil růz-
nými objekty a materiály a realizoval konceptuální 
instalace. Pod vlivem nástupu postmoderny se začal 
věnovat i neklasicky cítěné malbě. Předložený obraz 
patří do souboru kombinovaných technik vytváře-
ných kontinuálně od osmdesátých let. Tyto práce 
se vyznačují neobyčejnou výrazovou rozmanitos-
tí, konstantou však zůstává konceptuální základ 
a autorova ironická distance od „vysokého umění“. 
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116
OVČÁČEK EDUARD (1933)
AMBO – ŠŤASTNÁ ČÍSLA
2001–2006
kombinovaná technika, digitální tisk, plátno
140 × 119 cm
sign. na rubu Eduard Ovčáček 2001–2006
na rubu popis díla autorem

110 000 Kč
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BERAN ZDENĚK (1937–2014)
TORZO OBRAZU II (V ORANŽOVÉM POLI)
1999
olej, plátno
279 × 200 cm
sign. na rubu na blindrámu ZBeran 1999

450 000 Kč

„Zdeněk Beran v sobě slučuje protichůdné výtvarné 
principy. Na jedné straně obdiv k avantgardě, na stra-
ně druhé schopnost pracovat s klasickými technikami 
i s klasickým pojetím obrazu.“ Milan Knížák

Již během studia na Akademii výtvarných umění 
patřil Zdeněk Beran do úzké skupiny „mladých 
nespokojenců“, kteří formou dvou neveřejných ateli-
érových výstav „Konfrontací “ uvedli do českého pro-
středí v roce 1960 aktuální problematiku evropské 
informální malby. Expresivnost Beranových počátků 
nalezla na přelomu 50. a 60. let výraz ve strukturální 
abstrakci. Od druhé poloviny 60. let se pak zaměřil 
na figurativní prvky, které sestavoval do bizarně fan-
tazijních útvarů, předznamenávajících jeho budoucí 
směřování. Toto úsilí vyvrcholilo pozoruhodnou 
realizací řady objektů, z nichž vytvořil v letech 
1970–1971 rozsáhlý environment.

V 90. letech, se stal Zděněk Beran pedagogem 
na AVU, kde se ujal vedení ateliéru klasických malíř-
ských technik. V té době se také začal intenzivně 
věnovat hyperrealistické malbě, v níž se zaměřil 
na různé fragmenty reality ne vždy na první pohled 
čitelné. Vytvořil figurativní sérii torz nahých těl, 
respektive převážně zadní části těl – hýždí a zad. 
Jedná se o výseky z těla několikrát zvětšené tak, 
že fragment těla vyplňuje celý obraz. Jak autor sám 
uvedl: chce malovat něco, co tady ještě nebylo, 
přední části těla jsou pro něj již „historicky opotřebo-
vané“.

Existenciální syrovost zde ustupuje více nezau-
jatému, strohému popisu. Části těl, i když nadále 
malovány veristickou, až fotografickou metodou, 
se přes svou formální redukci a zvětšení dostávají 
v některých obrazech na pomezí abstraktního obra-
zu, což může být patrné i u zde uvedeného velkofor-
mátového plátno „Torzo obrazu II. (v oranžovém poli) “, 
z roku 1999.

„Já nechci dělat věci, 
které by byly jednoznačně 
jen krásné nebo jen ošklivé 
a všichni víme, že život není 
také jenom jedna poloha, 
je vždy mnohopolohový 
a střídají se tam drsné věci 
s věcmi lyrickými, takže 
pokud člověk chce být 
pravdivý, a o to v umění 
jde, tak musí používat obě 
strany toho, co vnímá.“
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118
DEMARTINI HUGO (1931–2010)
PLASTIKA
1972
chromová ocel, akrylát 25/25
32 × 32 × 13 cm
sign. na rubu na štítku Hugo Demartini
na rubu štítek s popisem díla

45 000 Kč

119
MALICH KAREL (1924–2019)
BEZ NÁZVU
2008
barevný pastel, karton
48 × 36 cm
sign. na rubu K. Malich 2008 III.

250 000 Kč
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120
RAJLICH TOMÁŠ (1940)
BEZ NÁZVU
1992
akryl, plátno
80 × 60 cm
sign. na rubu T. Rajlich 92
na rubu štítek s popisem díla

140 000 Kč
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121
ČERNICKÝ JIŘÍ (1966)
VNITŘNÍ MALBA
2017
asambláž, dřevo, kov, barva, plexi box
130 × 120 × 10 cm
sign. na rubu J. Černický 2017
na rubu název díla autorem

90 000 Kč
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NOVÁK VLADIMÍR (1947)
ČERVENÝ KOSOČTVEREC
1996
olej, plátno
180 × 140 cm
sign. na rubu V. Novák srpen 1996
na rubu na blindrámu název díla (autorem?)

60 000 Kč

Zde uvedené dílo je autentickou prací českého 
výtvarníka a spoluzakladatele Volného seskupení 
12/15: Pozdě, ale přece – sdružení umělců, kteří 
vstoupili na výtvarnou scénu v 70. letech v nejhor-
ším období normalizace. 

Na výtvarnou scénu nastoupil Vladimír Novák 
počátkem 70. let, po absolvování pražské Akademii 
výtvarných umění, v ateliéru monumentální malby 
prof. Arnošta Paderlíka. Jeho začátky probíhaly 
v atmosféře tvrdé normalizace. Izolovanost od okol-
ního světa řešila Novákova generace výtvarníků 
navázáním na tradici moderního českého umění, 
existencionálním figuralismem. 

Ústředním tématem, se mu tedy stala figura, člověk 
v prostoru, vztah člověka k moderní společnosti, 
krajině a vesmíru. Svou originalitou uměleckého 
stylu toto téma figury dále rozvíjel. V průběhu 80. let 
již stavěl téma figury do kontextu s blíže nespecifi-
kovaným, fiktivním prostorem, který navozoval pocit 
nejistoty a strachu, který byl od 80. let ještě posílen 
umělcovým sílícím expresivním rukopisem. 

Pád komunistického režimu znamenal pro Novákovu 
tvorbu viditelní uvolnění. Ve druhé polovině 90. let, 
kam náleží i zde uvedené dílo „Červený kosočtve-
rec “ (1996), se nápadně osamostatňuje dramatická 
a dynamická lineární kresba figury, opět ve vztahu 
ke krajině nebo naznačené architektuře. Novým 
fenoménem se stává voda a zvláštní nedefinova-
telné a vše prostupující rozptýlené světlo, v němž 
levitují nejrůznější kreatury. Na plátně „Červený 
kosočtverec “ hraje významnou roli sytá červeň, 
jako akcent i jako ukotvení celé kompozice. 

„Novákův nezaměnitelně osobní malířský projev, který 
je syntézou prožívání vnějšího, často odtažitého světa, 
i nejniternějších myšlenek a pohnutek, je dílem nepo-
minutelné hloubky a síly, promlouvajícím o lidském 
údělu a bohatosti existence.“ Ivan Neumann, 2017

Agresivní barevná exprese 
koncentrovaných emocí
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123
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
TŘI KUDLANKY
1985
olej, sololit
73 × 54 cm
sign. UD Načeradský 1985

50 000 Kč
Nejcharakterističtějším motivem se v tvorbě Jiřího 
Načeradského staly ženy – ženy erotické, toužebné, 
chtivé, nebezpečné. Jak sám umělec uvedl: „ (…) ženy 
jsou nevypočitatelné, střídá se v nich anděl s ďáb-
lem a nedá se odhadnout, který z nich zrovna přijde 
na scénu. (…).“

Ženy nacházíme na obrazech Jiřího Načeradského 
ve třech základních podobách: erotické, hubené 
kudlanky, silné Venuše a dále Ušatky a hlavonožky. 
Těmito deformovanými pojetími však Načeradský 
nechtěl ženy urážet nebo ponížit. Obdobně jako 
P. Picasso si i Jiří Načeradský zvolil osobitou for-
mální polohu, jak se s tématem ženy vypořádá. 

Na zde uvedeném díle máme co dočinění 
s Načeradského druhým zobrazením ženy, jako 
Kudlanky. Narozdíl od veselých a hravých Venuší 
jsou Načeradského Kudlanky nebezpečné, divoké 
a útočné. Autor ja zachytil jako stvoření hubená, 
s ostrými lokty, dlouhýma nohama a erotickými žen-
skými vnady. 

Načeradský byl fascinován živočišnou říší kudlanek. 
Tito tvorové jej zaujali především svým proslulým 
‚partnerským kanibalismem ‘, kdy samička při páření 
sežere samečka. Ve strnulé poloze kudlanky větši-
nou číhají na svou kořist, čímž připomínají modlícího 
se člověka. Jiří Načeradský spojil ve svých obrazech 
ženy s těmito živočichy, (podobně jako spojil v další 
své výtvarné fázi, stroje s lidmi), a to nejen po strán-
ce vizuální, ale především po stránce chováním. 

Ženy – kudlanky v dílech Načeradského, muže – 
samečky ničí, vrhají se na ně a likvidují je. Muži 
vedle nich vypadají jako neškodní a neschopní 
jedinci, kteří vždy podlehnou kudlančiným nástra-
hám a nemají žádnou šanci se jim ubránit. Ženy 
se na obrazech Načeradského natolik spojily se 
svou hmyzí rolí, že už téměř přestaly být lidskými 
bytostmi. 

Zde uvedená práce „Tři Kudlanky “ z roku 1985, 
je krásným příkladem Načeradského emblematické 
tvorby. 

„Ženy jsou nevypočitatelné, 
střídá se v nich anděl 
s ďáblem“
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NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
JARO
2006
olej, plátno
116 × 89 cm
sign. D 23. 12. Načeradský 2006, na rubu 
Načeradský 2006
na rubu název díla autorem

130 000 Kč

125
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
RADOST
2010
olej, plátno
130 × 162 cm
sign. PD Načeradský 2010, na rubu Načeradský 
2010
na rubu popis díla autorem a razítko: vystaveno 
v Galerii Dolmen

250 000 Kč

Vystaveno
Galerie Dolmen

Reprodukováno
Jiří Načeradský, Šedesátá léta a současnost, 
Proměny upírovy, Galerie Dolmen, Praha, 2011, 
str. 42

124
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
MELANCHOLIE
2012
olej, plátno
46 × 61 cm
sign. LD 2012, PD Načeradský, na rubu 
Načeradský 2012
na rubu název díla autorem

48 000 Kč

126
NAČERADSKÝ JIŘÍ (1939–2014)
INDIÁN I
1990
akryl, olej, překližka
183 × 122 cm
sign. PD Načeradský 90
na rubu malba – Indián II, akryl, olej, sign. 
Načeradský 81

180 000 Kč

Reprodukováno
Od informelu k figuře, str. 151, obě malby
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GEBAUER KURT (1941)
LÉTÁNÍ III. (ŘÍJNOVÉ)
2001
olej, sololit
87 × 61 cm
sign. LD Kurt Gebauer 2001, na rubu Kurt 
Gebauer 2001
na rubu název díla autorem

20 000 Kč

129
STŘÍŽEK ANTONÍN (1959)
LABUTĚ
1990
olej, plátno
97 × 130 cm
sign. PD Antonín Střížek 90

55 000 Kč
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130
BOLF JOSEF (1971)
HOLKA
2017
akryl, plátno
70 × 100
sign. na rubu Josef Bolf 2017
na rubu název díla a dedikace autorem

150 000 Kč

131
PETRBOK JIŘÍ (1962)
SADOMASO
1999
akryl, sololit
122,5 × 20,5 cm
sign. LD Petrbok 1999

30 000 Kč

Provenience
ateliér autora
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KINTERA KRIŠTOF (1966)
FALUS RED EURO MACHO
2012
asambláž, deska 1/5
102,5 × 72,5 cm
sign. na rubu Krištof Kintera 2012
na rubu název díla autorem

80 000 Kč

133
KINTERA KRIŠTOF (1966)
KANYSTR
2011
kanystr, polyamid, polyuretan
v. 36 cm
sign. zespodu K. Kintera 2011

60 000 Kč
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134
CAIS MILAN (1974)
ARMÁDA
2018
olej, plátno
200 × 200 cm
sign. PD CAIS2018

120 000 Kč

Reprodukováno
TATALOG TATA3OJS, monografie a katalog výstavy, BigBoss, Praha, 2019, str. 331, popis díla str. 381, fotografie 
z výstavy str. 326
 
Vystaveno
TATA 3OJS, Centrum současného umění DOX, 30. 11. 2018 – 25. 3. 2019



144 | 1. ART CONSULTING



VÝBĚR SVĚTOVÉHO UMĚNÍ, EVROPSKÉHO OP-ARTU A KINETISMU | 145

VÝBĚR 
SVĚTOVÉHO 

UMĚNÍ, 
EVROPSKÉHO 

OP-ARTU 
A KINETISMU



146 | 1. ART CONSULTING

135
VLAMINCK DE MAURICE (1876–1958)
ÚDOLÍ LOIRY (KRAJINA S DOMKEM)
1922
olej, plátno
50,5 × 61,5 cm
sign. LD Vlaminck
na rubu poškozený štítek Galerie Simon 
s popisem díla

600 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
konzultováno a restaurátorský průzkum Igor Fogaš

Provenience
Galerie Simon (D. H. Kahnweiler), Paříž, Francie 
(galerijní štítek na versu)
Sotheby’s New York – Impressionist and Modern 
Paintings and Sculpture – Part II, 14. května 1986, 
pol. 223
soukromá sbírka významné sběratelky řecko-
amerického původu Litsy D. Tsitsery (1932–2020), 
New York
Paul Pétridés (1901–1993), galerista a autor soupiso-
vých publikací Maurice Utrilla či Suzanne Valadon, 
zamýšlel zařadit tuto práci do připravovaného 
catalogu raisonné (souborného katalogu) Maurice 
Vlamincka (údaj z katalogu Sotheby’s New York – 
Impressionist and Modern Paintings and Sculpture 
– Part II, 14. května 1986), který už nestihl realizovat

Posuzovaný obraz „Údolí Loiry (Krajina s domkem) “ 
je autentickým, sběratelsky cenným, skvostně 
vitalisticky cítěným dílem Maurice de Vlamincka, 
malíře nezkrotného temperamentu, jedné z  nej-
výraznějších uměleckých osobností první poloviny 
dvacátého století. Jeho práce, nejen ty fauvistické, 
ale i pozdější, expresivní, jsou chloubou těch nej-
významnějších světových muzeí a galerií. Daniel 
Henry Kahnweiler (1884–1979), teoretik umění, 
vydavatel a jeden z nejvýznamnějších obchodníků 
s uměním prvních dvou desetiletí dvacátého stole-
tí, který „objevil“ kubismus a proslavil jména Pablo 
Picasso, Georges Braque, Fernad Léger, Juan Gris, 
André Derain a v neposlední řadě právě i Maurice 
de Vlaminck, se o svém blízkém příteli vyjádřil velmi 
trefnými slovy: „Jaký skvělý malíř! Pro mně je ztěles-
něním hojnosti. Je to veletok Nil, který oplodňuje zemi 
svými vodami.“ (Cahiers d’Art, 1927) Zkoumaná práce 
se může pyšnit tím, že prošla rukama tohoto slavné-
ho galeristy.

Rodiče Maurice de Vlamincka byli hudebníci, matka 
pocházela z Lotrinska, otec z Vlámska. Sám se zpo-
čátku živil hudbou. Byl vášnivým automobilistou 
a v mládí se věnoval cyklistice. Roku 1896 ale one-
mocněl skvrnitým tyfem a musel se kariéry profesi-
onálního sportovce vzdát. Jako malíř byl samoukem. 
K tvorbě se dostal roku 1900 – poté, co se setkal 
s André Derainem, s nímž záhy vytvořil tvůrčí dvojici, 
tzv. „školu ze Chatou“, jež se stala důležitou slož-
kou fauvistického hnutí. Mnoho pro něj znamenalo 
setkání s obrazy Vincenta van Gogha, kterého pova-
žoval za svého uměleckého otce. Ohnivá síla barvy 
a útočnost malířského gesta plně vyhovovaly auto-
rovu založení. Ve fauvismu se v letech 1904–1907 
zcela našel. Roku 1905 vystavoval spolu s Derainem, 
Matissem, Dufym ad. na slavném Salonu nezá-
vislých, v legendární sekci, kterou kritik umění 
Louis Vauxcelles označil za „klec šelem“ („cage aux 
fauves “), čímž dal novému stylu jméno.
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Vlaminck později o svém fauvistickém období napsal: 
„Zesvětlil jsem všechny tóny. Přepsal jsem je do orche-
strace barev a všech pocitů, kterých jsem si byl vědom. 
Byl jsem barbar, jemný a přesto plný násilí.“

Roku 1907, kdy se blíže seznamuje s dílem Paula 
Cézanna, fauvismus opouští a přechází ke stavbě 
obrazů z plochých plánů. Soustředí se především 
na krajinu, kdy scenérie kompozičně dynamizuje hyb-
ností pre-kubistické skladby hmot. Úsilí o rigorózní 
formu se však postupně dostává do konfliktu s jeho 
živým cítěním reality. Přestože byl Vlaminck přímým 
svědkem zrodu kubismu a dokonce jedním z prvních 
sběratelů africké plastiky, analytické experimenty 
avantgardy brzy opustil ve prospěch vlastního neza-
měnitelného stylu, založeného na volné rukopisné 
traktaci reality a barevné dramatizaci malířské hmoty.

Předložený obraz „Údolí Loiry (Krajina s domkem) “ 
je reprezentativním Vlaminckovým dílem z doby 
po první světové válce, kterou malíř prožil jako prů-
myslový kreslič, soustružník a finálně pracovník 
Leteckého střediska v Le Bourget. Podobně jako 
Derain, stává se Vlaminck v poválečné době jedním 
z představitelů novorealistického proudu, vnímaného 
v rámci hnutí tzv. „návratu k řádu“ („retour a l ’ordre“) 
jako protiváha kubismu. Krátce po válce obnovu-
je svůj kontakt s Danielem Henry Kahnweilerem, 
který se vrací ze švýcarského exilu a pod názvem 
Galerie Simon (podle jména svého společníka) obno-
vuje obchodní činnost. V letech 1920 a 1921 galerista 
publikuje dvě knihy s Vlaminckovými dřevoryty, druhá 
je sbírkou umělcových básní. Posuzované plátno vzni-
ká v době, kdy výborné vztahy dávných přátel, kteří 
kdysi spolu dokonce vlastnili dvě lodě na projížďky 
po Seině (pokřtěné z žertu po knihách Maxe Jacoba 
a Guillauma Apollinaira, které Kahnweiler vydal: pla-
chetnici „Svatý Matorel “ a motorový člun „Zahnívající 
kouzelník “), stále trvaly, než se Vlaminck roku 1925 
stáhl do ústraní a usadil se v Rueil-la-Gadalière.

„Údolí Loiry (Krajina s domkem) “ je krásnou ukázkou 
poválečného vitalismu v podání autora, který „dovede 
být tu veselý, tu drsný, patetický, i srdečný: ční do velké 
výšky nad hemžením dnešních tvůrců “ (L. Vauxcelles, 
1921). Jde o práci nechávající zaznít autorovo typic-
ké zjitřené prožívání skutečnosti, jež dokládá, 
že Vlaminck si z fauvismu uchoval veškerý malířský 
„entuziasmus“ a doslova „šťavnaté“ kladení barevných 
past. Toto dílo se vyznačuje niternou „prosluněností“ 
a optimismem, které ho odlišují od umělcovy převlá-
dající dramatické optiky. Lze ho označit za výsledek 
neobyčejně šťastné konstelace umělcova ducha 
v obklopení údolní krajinou v blízkosti řeky, krajinou, 
kterou tolik miloval (Oise, Loira, Seina, Eure…). 
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GLEIZES ALBERT (1881–1953)
PODVEČER V TALMAS U AMIENSU / 
'CAMPÉMENT DE BOHÉMIENS’
1902
olej, plátno
65 × 54 cm
sign. nezjištěna
na rubu na blindrámu popis díla

550 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
pozůstalost autora
HDV Neuilly, Francie, 11. 6. 1991, pol. 217
soukromá sbírka Toulon, Francie
Matsart Auctioneers & Appraisers, New York, USA, 
15. 6. 2016, pol. 31
Aukce obrazů u Národní galerie, Praha – Zbraslav, 
10. 2. 2020

Vystaveno
Stern Pissarro Gallery, London; Donald Young 
Gallery, Chicago, USA (data výstav nezjištěna)

Uvedeno�a reprodukováno
(Soupis díla) Anne Varichon (ed.), Albert Gleizes, 
Catalogue Raisonné, Paris, Somogy Editions d'Art, 
1998, sv. 1, s. 32, č. 35 

Posuzovaný obraz „Podvečer v Talmas u Amiensu 
('Campément de bohémiens') “ je dle mého soudu ori-
ginálním, stylově impresivním, až neoimpresivním, 
jímavě náladovým dílem Alberta Gleizese, významné 
a pozoruhodné osobnosti francouzské moderní 
malby, autora, který se zapsal především svým tvůr-
čím vkladem do dějin kubismu – a to nejen jako malíř, 
ale současně i jako jeden z jeho prvních teoretiků. 
Jeho ambice šla v tomto směru dokonce tak dale-
ko, že ve svých publikacích sepsal pravidla směru, 
za jehož zakladatele se sám označil.

Roku 1911 vystavuje na Salonu nezávislých po boku 
Roberta Delaunaye, Fernanda Légera, Jean 
Metzingera a Henri Le Fauconniera ve slavném 
sále 41, který prostřednictvím jejich děl poprvé 
představil kubismus širšímu publiku. O rok později 
se Gleizes připojuje ke skupině z Puteaux bratrů 
Duchampových, pojmenované „Section d’or “ (Zlatý 
řez). Téhož roku s Jeanem Metzingerem píše epo-
chální teoretické dílo „Du Cubisme“.

V této knize se oba autoři snažili ukázat, že kubistic-
ký malíř na rozdíl od renesančního umělce nezobra-
zuje předmět tak, jak ho on sám nebo někdo jiný vidí, 
nýbrž ho ztvárňuje takový, jaký je. Výmluvně tento 
problém ilustruje historka o Pablu Picassovi, jemuž 
jednou jeden spolucestující ve vlaku položil otázku, 
proč nemaluje lidi takové, jací jsou ve skutečnos-
ti, proč je musí „deformovat“. Picasso prý požádal 
muže o fotografii jeho rodiny, a když si ji prohlédl, 
odpověděl mu: „Povězte mi, vaše žena je skutečně tak 
malá a placatá? “ Stručně řečeno, seberealističtější 
perspektivní obraz (dokonce ani fotografie) předmě-
tu nebo výjevu neukazuje předmět takový, jaký je, 
nýbrž jeho perspektivní průmět.

Gleizesův malířský styl by se dal označit za „drama-
tický“ a „vizionářský“ – do kubismu se mu podařilo 
vnést nebývalou dynamiku. Svým neortodoxním 
přístupem, protikladným k „hermetickému“ kubismu 
Pabla Picassa a Georgese Braqua, ovlivnil mnoho 
svých současníků, a to včetně českých autorů 
(zejména svým zastoupením na slavné 45. výstavě 
SVU Mánes v Praze „Moderní umění “, 1914, sesta-
vené francouzským básníkem a spisovatelem 
A. Mercereauem).

„Podvečer v Talmas u Amiensu ('Campément de bohé-
miens’) “ je kvalitním a malířsky velmi sebevědomým 
dílem jednadvacetiletého autora, který si v Picardii 
(departement Somme), kde tehdy sloužil v armádě, 
dokázal najít čas i na výtvarnou tvorbu.
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KINETISMUS 
 & OP-ART
„ (…) Op-art, chladná abstrakce kinetismus a lettris-
mus – všechny tyto tendence nejen dokonale rozpojily 
(nebo rozpojují) systémy hodnot estetických a umělec-
kých, ale také velmi citlivě narušily (a narušují) dosa-
vadní výsledky úvah o významu výtvarného symbolu 
a znaku. Stalo se tak bezpochyby proto, že se v nich 
radikálně změnila celková struktura artefaktu, a tím 
také funkce které artefakt má.

Pokládáme-li dadaismus za předchůdce pop-artu tzv. 
nového realismu (i některých jiných tendencí souvi-
sejících s nimi), pak bude bezpochyby nutné pokládat 
neoplasticismus za předchůdce všech forem soudobé 
tzv. chladné abstrakce a kinetismu ovlivňujícího i op-
-art.

Už první významná neoplastická díla Mondrianova 
byla označována termínem „objektivní abstrakce“, a to 
proto, že Mondrian byl přesvědčen o nutnosti potlačit 
na minimum subjektivní aspekty struktury artefaktu. 
(…).“ Václav Zykmund, Přesun ve významu výtvar-
ného symbolu v moderních tendencích. Výtvarné 
umění 1, 70.

…ZAČÁTKY
Základní podstatu kinetismu – tedy zachycení dyna-
miky předmětu vyjadřovali již postimpresionisté, 
nicméně první příklady moderních uměleckých děl, 
které doslova zahrnují pohyb – nebo pohyblivé prvky 
– pocházejí z prvního desetiletí 20. století a byly 
vytvořeny umělci pracujícími v dadaistické a kon-
struktivistické tendenci. Pravděpodobně nejraněj-
ším dílem kinetického umění se stalo „Kolo bicyklu “ 
(1913) Marcela Duchampa. Toto dílo bylo také uznáno 
za vůbec první ready-made.

Pár let na to, roku 1920 konstruktivističtí umělci 
Naum Gabo a Antonie Pevsner poprvé použili termín 
„kinetické umění “ ve svém „Realistickém manifestu “; 
stejného roku (1920) Gabo dokončil svou „Kinetickou 
konstrukci “, volně stojící kovovou tyč uváděnou 

do pohybu elektrickým motorem, který ve vzduchu 
opisuje jemný vlnový vzor – práce se stala prvním 
dílem moderního umění primárně zaměřeným 
na vyjádření pohybu.

O deset let později László Moholy-Nagy z Bauhausu 
znovu použil termín „kinetický “, aby popsal mecha-
nizovaný pohyb svého „Světelného prostorového 
moduláru “ (1930), i další umělci Bauhausu i post kon-
struktivistického hnutí Concrete Art, začali vytvá-
řet v letech 1930–1940 díla, která lze dnes označit 
za kinetické umění.

Koherentní hnutí kinetismu se etablovalo až roku 
1955, kdy se v Paříži v Galerii Denise René kona-
la významný, skupinová výstava s názvem 
„Le Mouvement “, na níž prezentovali své dílo: 
Alexander Calder, Marcel Duchamp, Yaacov Agam, 
Pol Bury, Jesús Rafael Soto, Jean Tinguely a Victor 
Vasarely.

Ústředním bodem této výstavy se stalo dílo maďar-
ského umělce Victora Vasarelyho, jehož „Manifeste 
Jaune“ (Žlutý manifest), vydaný současně s výsta-
vou „Le Mouvement “, se stal jedním ze zakládajících 
dokumentů kinetického umění. Brzy se k myšlenkám 
Vasarelyho přidali další výtvarníci (Bridget Riley, ...). 
V tomto důležitém roce se v Paříži konala také první 
výstava kinetických obrazů Franka Maliny v Galerii 
Colette Allendy v Paříži.

Lze říci, že kinetické hnutí oživilo tradici geomet-
rické abstrakce, využilo mechanického nebo při-
rozeného pohybu k nastolení nových vztahů mezi 
uměním a technologií. Vytvořilo novou gramatiku 
abstraktní kompozice, která mohla překračovat 
kulturní a národní hranice. Za tímto účelem byl 
kinetismus představen napříč několika umělec-
kými médii, včetně malby, kresby a sochařství. 
Konstruktivistická tradice byla vždy inspirována 
technologickým pojetím života. Kinetičtí uměl-
ci využívali základů fyziky, optiky a kybernetiky. 
Již zmíněná „Kinetická konstrukce“ (1920) Nauma 
Gaba, vyjadřující koncept „stojící vlny“ se stala prav-



děpodobně prototypem veškerého následujícího 
kinetického umění – na druhé straně stál op-art 
Victora Vasarelyho, který založil své vizuální triky 
na vnímání čar a barev. Interakce vědy a kinetického 
umění byla pravděpodobně nejvýrazněji vyjádřena 
„Spatio-dynamickými sochami “ Nicolase Schöffera 
ze 40. a 50. let 20. století, jednalo se o jakési 
inteligentní stroji, jejichž pohyby a fyzické akti-
vity se měnily na základě změn v jejich vnějším 
prostředí.

Motivací pro vytvoření kinetických děl nebyl ani 
tak zájem o spojení umění a technologie, jako spíše 
touha rozejít se s konvenčními omezeními static-
kého uměleckého díla. Namísto toho, aby divákova 
zkušenost s uměleckým dílem byla předem určena 
umělcem, vytvořili umělci kinetismu „pohyb“ – dílo 
vzniká až divákovým subjektivním vnímáním tohoto 
„pohybu“.

…BOOM
Polovinu 60. let 20. století lze obecně vnímat jako 
vrchol kinetismu. Mnoho kinetických umělců 
obdrželo prestižní ceny za své dílo; Galerie Denise 
René oslavila devět let kinetického umění skupino-
vou výstavou nazvanou „Le Mouvement 2.“ (1964), 
kde vystavovali například: M. Boto, F. Sobrino, 
G. Uecker, H. Mack, N. Schoffer, F. Morellet, J. Stein, 
J. Le Parc, V. Vasarely, T. Costa, J. R. Soto, J. Agam, 
Yvaral, A. Calder, J. Tinguely, ad.

Ironicky byla pro kinetické umění bolestivou ranou 
legendární výstava „The Responsive Eye“ (1965) 
v Museum of Modern Art v NYC, který byla zaměře-
na na op-artové křídlo kinematického hnutí. Mnozí 
kritici hodnotili jednotlivá díla výstavy jako pouhou 
„vychytávku“, sbírku kýčovitých optických triků, 
jejichž jedinou hodnotou bylo chvilkové podráždění 
oka.

Navzdory kritice, kinetické hnutí už bylo nezvrat-
ně začleněno do uměleckého establishmentu. 
Průkopnická generace kinetických umělců inspi-
rovala řadu dalších výtvarníků a celých kolektivů. 
Snad nejvýraznějším následovníkem první generace 
kinetismu se stalo hnutí GRAV (Groupe de Recherche 

d'Art Visuel), které se zformovalo v Paříží na počát-
ku 60. letech 20. století. Kolektiv se skládal 
z 11 opto-kinetických umělců, navazujících na myš-
lenky Victora Vasarelyho.Mezi zakládajícími členy 
skupiny byli roku 1961 umělci: Horacio García Rossi, 
Joël Stein, François Morellet, Francisco Sobrino 
a Yvaral (Jean-Pierre Vasarely). K hnutí se dále 
hlásili: Hector García Miranda, Hugo Demarco, 
Julio Le Parc, Vera Molnár, François Molnár, Sergio 
Moyano, Servanes (Simone Revoil). Skupina se ofici-
álně rozešla v listopadu 1968.

Důležitou výstavou byla také „Documenta 4.“ 
v Kasselu, roku 1968, kde svou tvorbu představil 
i Milan Dobeš.

Miláno 60. let minulého století nezůstávalo za kul-
turní vřavou Paříže pozadu. Stalo se domovským 
městem významného avantgardního hnutí 20. sto-
letí: Gruppo MID (1964–1972) (Mutamento, Immagine, 
Dimensione) – skupiny umělců (Antonio Barresi, 
Alfonso Grassi, Gianfranco Laminarca a Alberto 
Marangoni), jenž měli od počátku silný sklon k tech-
nice, médiím, vědě a designu. V rámci své tvor-
by dosáhli obrovského mezinárodního úspěchu. 
Důležitá pro ně byla i spolupráce s dalšími dobovými 
hnutími, jako například Gruppo N (Alberto Biasi, 
Ennio Chiggio, Toni Costa, Edoardo Landi, Manfredo 
Massironi); Gruppo T (Giovanni Anceschi, Davide 
Boriani, Gianni Colombo, Gabriele Devecchi, Grazia 
Varisco.), ad.

Gruppo MID, stejně jako GRAV, sehráli důležitý part 
ve vývoji a vnímání kinetického a programového 
umění. S využitím technologie a vědy podpořili 
počáteční výzkumy dřívější generace průkopníků 
konstruktivismu a opto-kinetismu.

Následující díla, jsou mimořádnou ukázkou nejen 
kinetických principů a přístupů, ale ve své instalaci 
spolu s díly představitelů geometrické abstrakce 
a konstruktivismu ukazují nemalý kus dějin moderní-
ho výtvarného umění.
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ANGELI FRANCO (1935–1988)
TURBULENCE
80. léta 20. stol.
akryl, plátno
70 × 90 cm
sign. na rubu Angeli

50 000 Kč

138
MALINA FRANK (1912–1981)
ELECTROPAINTING
1955
světelný objekt, malba, pletivo, dřevo
51,5 × 66,5 × 6,5 cm
sign. na rubu Malina Paris 802/55
na rubu popis díla, štítky s popisem a štítek 
Galerie Drouart Paris s popisem

190 000 Kč
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BURY POL (1922–2005)
76 BOULES DANS UN CUBE / 76 KOULÍ 
V KRYCHLI
1997
mechanický objekt, dřevo, motor
60 × 60 × 14 cm
sign. na rubu 1997 Pol Bury
na rubu název díla autorem

200 000 Kč

Zde představená práce s názvem „76 boules dans un 
cube / 76 koulí v krychli “ z roku 1997, pochází z ate-
liéru významného belgického umělce Pola Buryho. 
Jako student Académie des beaux-arts v Monsu, 
byl Bury zpočátku své umělecké dráhy silně ovliv-
něn tvorbou René Magritta a Yvese Tanguyho 
a surrealistickou skupinou básníků, mezi něž sám 
patřil. Důležitým mezníkem v jeho tvorbě bylo 
osobní setkání s dílem Alexandra Caldera, v roce 
1952. Pohyb Calderových mobilů, Buryho naprosto 
uchvátil. Na základě této zkušenosti, začal sám 
již na počátku 50. let vytvářet pohyblivé sochy 
a struktury. Tyto rané kinetické práce byly vysta-
veny na legendární skupinové výstavě s názvem 
„Le Mouvement “ v roce 1955 ve slavné Galerii Denise 
René (Paříž). Tato výstava zahrnovala nejslavnější 
umělce zabývající se fenoménem pohybu, prostoru 
a času. Kromě děl Pola Buryho, zde byli zastoupeni 
Alexander Calder, Marcel Duchamp, Yaacov Agam, 
Jesús Rafael Soto, Jean Tinguely a Victor Vasarely. 
Výstava „Le Mouvement “ se stala rozhodující událostí 
v historii a vývoji kinetického umění.

Pro Buryho otevřela výstava v Denise René (1955) 
novou spolupráci s mezinárodním hnutím ZERO. 
Od poloviny 50. let se účastnil jejich skupinových 
výstav a úzce spolupracoval i se samotnými zakla-
dateli Heinzem Mackem a Otto Pienem.

Od konce 50. let začal Bury do mnoha svých soch 
zahrnovat skryté elektrické motory, jenž aktivují 
díla a vybízejí jejich prvky, aby se otáčely, nakláněly, 
posouvaly po ploše, apod. V rozhovoru z roku 1969 
sám umělec uvedl: „Ve svém díle hledám polohu, 
která existuje mezi pohybem a klidem.“

V pozdních 60. letech začal Bury pracovat s nere-
zí a ocelí, leštěnou mosazí a mědí. Pomocí těchto 
nových materiálů Bury vytvářet svá ikonická veřejná 
díla – fontány. Bury v těchto dílech propojil odrazy 
světelných efektů vody a kovu a zrcadlení okolní 
architektury a širého nebe. Protějšek Buryho práce 
můžeme v českém prostředí vidět snad nejlépe v díle 
Huga Demariniho. Zde představené dílo „76  bou-
les dans un cube / 76 koulí v krychli “ je vynikajícím 
příkladem Buryho vrcholné tvorbu. Umělcovo dílo 
je dnes zastoupeno v množství soukromých i veřej-
ných institucích po celém světě, od The Museum 
of Modern Art (MoMA) v New Yorku přes Paříž, 
až po Tate Gallery v Londýně.
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BOTO MARTHA (1925–2004)
DIFFRACTIONS LUMINEUSES
1966–1967
světelný objekt
100 × 100 × 64,5 cm
sign. zezadu Martha Boto Paris 1966–67
zezadu název díla autorkou a autorské schéma 
zapojení na papíru

450 000 Kč

"Vždy mě fascinovaly 
zákony harmonie 
a rovnováhy, které řídí 
vesmír prostřednictvím 
vzájemných vztahů 
světla a pohybu, 
prostoru, času a barev." 



VÝBĚR SVĚTOVÉHO UMĚNÍ, EVROPSKÉHO OP-ARTU A KINETISMU | 159



160 | 1. ART CONSULTING

142
ALVIANI GETULIO (1939–2018)
BEZ NÁZVU
1971
serigrafie 310/500
64,5 × 64,5 cm
sign. PD Alviani

8 000 Kč

141
CYPRICH ROBERT (1951–1996)
TAUTOLÓGIA ČASU
1969
kresba tuší, papír
68 × 88,5 cm
sign. PD Robert Cyprich 1. VII. 1969

20 000 Kč
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143
BARRESE ANTONIO (1945)
ELECTRIC GRASS
2008
elektrický objekt, harmonická 
ocel, základna, transformátor
v. 169 cm

260 000 Kč
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144
DOBEŠ MILAN (1929)
OPTICKO-KINETICKÝ OBJEKT
1972
optický objekt – sklo, dřevo
51 × 51 × 6 cm
sign. PD M. Dobeš, na rubu na štítku M. Dobeš 
1972

250 000 Kč
Slovenský umělec Milan Dobeš patří k výrazným 
představitelům konstruktivních tendencí, které se 
na československé výtvarné scéně nejmarkantněji 
projevovaly v 60. letech 20. století.

Pro Dobešovu cestu k tvorbě kinetických objektů 
byly stěžejní dva momenty. První se odehrál koncem 
50. let, kdy pod vlivem návštěvy Expa 58 v Bruselu, 
přehodnotil svoji dosavadní tvorbu a začal se poma-
lu propracovávat ke geometrické abstrakci. Druhým 
momentem byla Dobešova samostatná, pražská 
výstava roku 1960, po níž měl již naprostou jistotu 
svého směřování. Definitivně se již začal věnovat 
tvorbě kinetických objektů.

V roce 1960 vzniká jeho první kinetický objekt 
„Pulsující rytmus I “. Souběžně jsou tvořeny op-artové 
malby, kompozice vyvolávající optické zdání pohy-
bu. Hlavním výrazovým prostředkem Dobešových 
maleb, grafik a objektů se stává jazyk geometrie. 
V této poloze byla jeho tvorba představena na bra-
tislavské výstavě roku 1965 a o rok později i v Praze 
(1966). Na výstavě Dokumenta 4 v Kasselu 1968 poté 
propojil pohyb a světlo. Rozhýbal prostor i diváky 
pulzujícím světlem – vznikl tak světelně-kinetický 
enviroment. K absolutnímu propojení světla, zvuku 
a pohybu dochází během putování Milana Dobeše 
po USA s American Wind Symphony orchestrem.

Od poloviny 60. let se Dobešovy světelně-kinetické 
objekty staly součástí desítek prestižních meziná-
rodních přehlídek současného umění, na nichž byl 
Dobeš nezřídka jediným reprezentantem výtvarné 
produkce někdejšího východního bloku. 

V období normalizace, jejíž kulturně politický diktát 
násilně zpřetrhal fungující mezinárodní aktivity, 
se Dobeš intenzivně věnoval grafice a komorněji 
laděným objektům, jejichž kinetický princip byl zalo-
žen na aktivní účasti vnímatele.



VÝBĚR SVĚTOVÉHO UMĚNÍ, EVROPSKÉHO OP-ARTU A KINETISMU | 163



164 | 1. ART CONSULTING

145
AGOSTINI EDOER (1923–1986)
DINAMICA PERCETTIVA
1976
akryl, plátno
125 × 125 cm
sign. na rubu 5× Edoer Agostini 1976
na rubu štítek Galerie Valmore s popisem díla

250 000 Kč
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146
COSTA TONI (1935–2013)
DINAMICA VISUALE
60. léta 20. stol.
opticko-kinetický reliéf, PVC pásky, deska
50 × 50 cm
sign. na rubu na štítku Toni Costa a autorské razítko
na rubu autorský štítek s popisem díla, štítek Galeria d'arte 
La Chiocciola, Padova Otálie s popisem díla

190 000 Kč
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147
ANCESCHI GIOVANNI (1939)
TŘÍBAREVNÁ STRUKTURA
1964
světelný objekt, osvětlení, PVC, perforovaný 
kov, dřevo
49 × 49 × 49 cm
sign. zezadu Giovanni Anceschi 1964
zezadu štítky výstav v Muzeu současného 
umění v Záhřebu, 2016 a v Institutu Tomieho 
Othakea v Sao Paulo, Brazílie 2016

210 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti

Uvedený světelný objekt „Tříbarevná struktura “ 
je raným dílem vizuálního umělce, teoretika a peda-
goga pracujícího v oblasti kinetického a programo-
vého umění, Giovanniho Anceschiho. 

Začínal jako student filozofie a psychologie na uni-
verzitě v Miláně (1958). Úzce se tehdy zaměřil na pro-
blematiku temporality a zejména na „Kartézské 
meditace“ zakladatele moderní fenomenologie 
Edmunda Husserla. V 50. letech také navštěvoval 
kurzy pořádané Cesarem Musattim, který ho přivádí 
do kontaktu s percepčními studiemi a psychoana-
lýzou. Na milánské Akademii Brera, se setkává 
i s Davidem Borianim, Gianni Colombem, Graziou 
Varisco a Gabrielem Devecchim. Spolu s nimi se 
podílí na činnosti umělecké galerie a uskupení 
Azimut, kterou koordinují umělci Piero Manzoni 
a Enrico Castellani. Důležité bylo pro umělecký vývoj 
Anceschiho i setkání se zakladatelem Spazialismus 
(1947) Luciem Fontanou.

V letech 1959–1960 Anceschi spoluzakládá Gruppo T 
a účastní se řady výstav programového umění, zapo-
jí se i do mezinárodního hnutí Nové tendence.
Ve spolupráci s Borianim představí v Záhřebu (1965) 
„Ambiente per un test di estetica sperimentale“ 
instalaci, která představuje sbližování systema-
tického a programovaného uměleckého výzkumu 
s Anceschiho zájmem o proairetickou a informační 
estetiku, jak ji definovali Max Bense a Abraham 
Moles. Zde uvedený světelný objekt „Tříbarevná 
struktura “ vznikl pouhý rok před touto důležitou 
výstavou.
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148
MORELLET FRANCOIS (1926–2016)
STRUKTURA
1959/1975
barevná serigrafie 83/90
69 × 69 cm
sign. PD Morellet 1959/75

45 000 Kč
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149
CAVALLINI EMILIO (1945)
OPTICKÁ INSTALACE Č. 306
1971
nylon, kartonové tuby, dřevěný rám, plexi box
65 × 61 × 10 cm
sign. zezadu Emilio Cavallini 1971
na rubu popis díla autorem a štítek galerie 
Valmore, Vicenza, Itálie s popisem díla

150 000 Kč
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150
PÉREZ-FLORES DARIO (1936)
TRAME NOIR ET BLANC
1970
kinetický objekt, dřevo, barva, motor
57 × 57 × 8 cm
sign. na rubu 2× Perez Flores / 1970
na rubu popis díla autorem a štítek 
s popisem díla

360 000 Kč

Uvedená práce „Trame noir et blanc “ (1970) je auten-
tickým, originálním, raným dílem venezuelského 
výtvarníka – Daria Pereze-Florese, umělce patřící-
ho k důležitým pilířům op-artového a kinetického 
umění.

Objekt „Trame noir et blanc “ vznikl první rok Perezova 
pobytu v Paříži, kde na něj silně zapůsobilo setkání 
s profesorem, teoretikem a významným historikem 
umění Frankem Popperem. V tomto roce tj. 1970 
vytvořil Dario Pereze-Florese své první kinetické 
práce s vertikálním a horizontálním pohybem. Jak 
je tomu i u zde představené práce. Jedná se o jeho 
první motorem poháněná díla, kdy se černo bílé linky 
pohybují současně svisle i vodorovně na tmavém 
pozadí, čímž vzniká zajímavý prostorový vztah.

Tato díla se stala pro Florese klíčová, avšak pra-
coval pouze s kontrasty černé, bílé a škálou šedí. 
Byl to právě Frank Popper, kdo rozpoznal hodnotu 
Floresových děl a označil je za „neuvěřitelně dyna-
mické sestavy.“ Avšak poznamenal, že jejich dyna-
mika by se posílila bude-li Flores aplikovat barvy. 
Od 80. let tedy umělec zapojil do svého díla bohatou 
barevnost.
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151
MALINA FRANK (1912–1981)
SINK AND SOURCE
1966
kinetický světelný objekt, plexisklo, motor
80 × 60 × 11 cm
sign. PD Malina, na rubu Malina / 1966
na rubu popis díla autorem a štítka s popisy

350 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti

Autorem zde uvedené práce je Frank Malina, vědec 
a umělec s českými kořeny, který svůj talent objevil 
a plně rozvinul v USA.

Jeho rodištěm byl Texas, kde přišel na svět roku 1912 
českým emigrantům Františku Malinovi a Karolíně 
Markové, kteří stejně jako mnoho dalších Čechů 
a Slováků emigrovali (koncem 19. století) z tehdej-
šího Rakouska-Uherska, později i Československa 
a vytvořili v Texasu, konkrétně ve městě Brenham, 
početnou komunitu. V rámci této komunity se 
seznámili a roku 1911 sezdali i Frankovi rodiče. Oba 
se živili jako profesionální hudebníci a Frank jejich 
muzikální talent převzal.

Roku 1915 se narodí Frankova sestra Carolyn. 
Nedlouho na to rodina opouští Texas a vrací se 
do Československa. Základní vzdělání získá Frank 
v Rožnově pod Radhoštěm, poté studuje gymnasiu 
ve Valašském Meziříčí. Roku 1925 se celá rodina 
již definitivně vrazí zpět do Brenhamu. Dosívající 
Frank nastupuje na Texaskou zemědělsko-technic-
kou školu, kde jeho profesor technického kreslení 
mu doporučí, aby přestoupil na obor architektury, 
nicméně Frank se rozhodne pro studium leteckého 
inženýrství, kudy to bude jen krůček k jeho fenome-
nální umělecké dráze. 

Výtvarné nadání projevoval Frank Malina již v mládí. 
Nejprve rád kreslil, později při studiu si vydělával 
technickými ilustracemi pro různé vědecké publi-
kace a po válce se učil malovat u novozélandské-
ho malíře R. Westona. Od té doby se snažil, jaksi 
na okraji své hlavní vědecké činnosti, přenášet 
své myšlenky a představy, inspirované světem 
moderní vědy do řeči vizuálních obrazů a plastic-
kých forem. Záhy však poznal, že dosavadní klasic-
ké malířské techniky nejsou dostatečně vhodným 
prostředkem pro tlumočení zážitků a představ zcela 
jiného řádu, než jimi byly dosud vyjadřovány.

V roce 1954 zkonstruoval Malina řadu objektů, zalo-
žených na využití moiré efektu, který je dnes jednou 
z hlavních technik optického umění. Tento efekt 
vzniká při pohybu divákova oka před dvěma na sobě 
položenými jemnými mřížkami, na nichž se objevo-
valy neustále se proměňující dynamické obrazce. 
Malina tak poprvé uvedl do svých objektů pohyb, 
ovšem nikoliv ještě reálný-mechanický, nýbrž virtu-
ální-optický.

Krátce nato vzniká další série objektů, tzv. elektro-
maleb, do nichž Malina zavádí skutečné světlo, které 
jako fixní a permanentní zdroj zezadu prosvěcuje 
transparentní konstrukce z kovových sítí a drátů. 
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Tak se v jeho díle objevily dva, stále ještě izolované 
základní prvky budoucího systému-světlo a pohyb. 
Nyní šlo o to je spojit. První pokus o jejich syntézu 
uskutečnil použitím tepelných vypínačů, které střída-
vě zapínaly a zhášely žárovky, prosvětlující mřížkové 
konstrukce, jejichž podoba se v rytmických inter-
valech neustále proměňovala. Těmito díly, překročil 
Malina práh tradičního umění a stanul na počátku své 
kinetické tvorby.

Metoda, která by mu umožnila dosáhnout plynulé-
ho spojení světla a pohybu a jež by poskytla mno-
hem bohatší možnosti uplatnění jeho imaginace. 
Výsledkem těchto dalších zkoušek a úvah byl zcela 
nový kinetický systém, který Malina nazval lumidy-
ne. Od tohoto systému náleží i zde představené dílo 
s názvem „Sink and Source“ z roku 1966.

Technická konstrukce lumidynů je kupodivu velmi 
jednoduchá a prostá. Na zadní stěně této skříně jsou 
umístěny statické světelné zdroje-zářivkové trubice 
a svíčkové žárovky. Před nimi se pohybuje několik 
kotoučů, poháněných tichým elektromotorkem 
průměrnou rychlostí jedné otáčky za minutu. Tyto 
kotouče/rotory/ z plexiskla jsou pokryty různě silnými 
vrstvami barevných skvrn a ploch. Světlo, které jimi 

prochází, dopadá na průsvitnou desku/stator/ na níž 
je namalována základní barevná kompozice, určující 
výslednou podobu obrazu. Před statorem je umístěna 
matná projekční plocha/difusor/ na níž dochází ke 
konečné syntéze světla, barvy a pohybu. Celý systém 
funguje tak, že bílé světlo žárovek se zbarvuje nejpr-
ve při průchodu otáčejícím se rotorem, pak se mixuje 
s dalšími barvami na statoru a nakonec dopadá 
na matnici, na níž vytváří vibrující barevné obrazce, 
jejichž základní kompozice zůstává v podstatě stejná 
a mění se jenom v obrysech, barvách, světelné inten-
zitě a drobných stmívajících se a opět se rozsvěcují-
cích detailech. Umožňuje tedy autorovi plnou kontro-
lu tvůrčího záměru a zároveň mu nabízí neomezenou 
svobodu výrazu i volby konkrétního námětu.Ve větši-
ně svých luminodynamických obrazů Malina totiž pro-
fituje ze svých hlubokých znalostí astronomie, fyziky 
a dalších vědních oborů, jejichž jednotlivé fenomeny 
se mu stávají námětem zobrazení. Jeho kinetické 
obrazy hvězdných konstelací, galaxií, mozkových vln, 
molekul atd. mají mimořádnou evokativní sílu právě 
proto, že zachycují tyto skutečnosti v jejich nejvlast-
nější podstatě, to je v neustálé změně a pohybu.

Práce „Sink and Source“ (1966) je krásným příkladem 
této Malinovy metody, není proto náhodu, že má (tato 
práce) za sebou krásnou výstavní historii. 
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V Nizozemsku navazuje konstruktivistické umění 
na dlouholetou tradici. Skupina „de Stijl “, která zde 
vznikla ve 20. letech 20. století začala postupem 
času rozhodujícím způsobem formovat vývoj celo-
světového umění, a to dokonce natolik, že je dnes 
kritiky umění považována za jeden z hlavních směrů 
klasického moderního umění.

Krédo skupiny de Stijl „Méně znamená více“ dodnes 
ovlivňuje, jak umění a architekturu, tak i mnoho dal-
ších oborů (módu, průmysl, apod.).

Holandského výtvarníka Boba Boniese lze považo-
vat za jednoznačného pokračovatele hnutí „de Stijl “. 
Stejně jako i další umělci 60. letech minulého století, 
hledal radikální přístup při realizaci obrazového vní-
mání. Intuitivní myšlení a váha historické avantgardy 
ustoupily systematickému řádu založenému na pro-
cesu redukce a to až na formální mez.

152
BONIES BOB (1937)
BEZ NÁZVU
1967–68
olej, plátno
130 × 260 cm
sign. na rubu na blindrámu Bonies 68
na rubu štítek výstavy: Holländische avant- 
-garde, Aktuell Galerie Bern, 1967

200 000 Kč
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153
BORIANI DAVIDE (1936)
EKONOMICKÁ DYNAMIKA
1984/1985
kinetický objekt, mince, samet, kov, motor
82 × 80,5 × 11,5 cm
sign. na rubu na štítku Davide Boriani 2011
objekt restaurovaný autorem v roce 2011 – 
štítek s popisem na rubu

320 000 Kč
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154
BIASI ALBERTO (1937)
BINOMICKÝ ROK S 6
1964
opticko-kinetický objekt, serigrafie na kartonu a skle 
89/100
67,5 × 67,5 × 6,5 cm
sign. PD Biasi
LD název díla autorem

40 000 Kč
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155
GRUPPO MID (1964–1972)

BARRESE ANTONIO (1945)
STROBOX
1968
světelný kinetický objekt
56 × 56 × 13 cm
neznačeno
na rubu štítek Galerie Valmore s popisem díla

250 000 Kč

GRUPPO MID (1964–1972)

Miláno 60. let minulého století, sehrálo v rámci umělec-
kého světa naprosto zásadní roli. Ne náhodou se i stalo 
domovským městem významného avantgardního hnutí 
20. století, tzv. Gruppo MID (1964–1972) (Mutamento, 
Immagine, Dimensione: Mutation, Image, Dimension) – 
skupiny umělců, jenž měli v rámci své tvorby obrovský 
mezinárodní úspěch a byli v úzké komunikaci s dalšími 
dobovými skupinami, jako například Gruppo N, Gruppo 
T, ad. 

Čelenové Gruppo MID – Antonio Barresi, Alfonso Grassi, 
Gianfranco Laminarca a Alberto Marangoni – měli od 
počátku silný sklon k technice, médiím, vědě a designu.

Gruppo MID sehrálo důležitý part ve vývoji a  vnímání 
kinetického a programového umění, které s využitím 
technologie a vědy podpořilo počáteční výzkumy dřívěj-
ší generace průkopníků opto-kinetismu. Jádrem disku-
rzu Gruppo MID bylo: „Umění jako výzkum“, což je idea, 
pocházející již z Bauhausu a sdíleli jí mimo jiné i Victor 
Vasarely a Carlos Cruz-Diez.

Nicméně výzkum skupiny MID šel daleko nad rámec 
jiných, dobových uměleckých hnutí. Byť sdíleli podobný 
přístup, pak především v rovině popření individuali-
ty umělce s cílem ukázat na kolektivní práci skupiny, 
byli umělci MID nad ostatními uměleckými sdruženími 
naprosto nepřekonatelní. Striktně dodržovali, aby všech-
na díla byla podepsána názvem skupiny tj. „MID“.

V roce 1965 se skupina stala součástí hnutí Nova 
Tendencija v Záhřebu. Téhož roku se konala i jejich 
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156
GRUPPO MID (1964–1972)

BARRESE ANTONIO (1945)
DISCO GENERATORE STROBOSCOPICO
1967
světelný kinetický objekt
68 × 68 × 10 cm
sign. na rubu na štítku ABarrese, Alberto Marangoni
na rubu štítek s popisem díla

180 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti

první výstava s názvem Stroboskopické obrazy v Galleria 
Danese v Miláně. Po této výstavě následovalo dalších 
více jak čtyři sta osobních a skupinových vystoupení. 
Na mezinárodní úrovni pokračovala Gruppo Mid až do 
roku 1972, kdy se jejich cesty oficiálně rozešly a jedno-
tilvý členové pokračovaly v úspěšné individuální tvůrčí 
kariéře. V roce 2000 Barrese a Marangoni znovu zalo-
žili kolektiv, částečně poháněný obnoveným zájmem 
o hnutí Op a Kinetic Art, které trvá dodnes. Pokrok 
v technologii umožnil umělcům realizovat jejich původní 
vize a zahájili proces restaurování svých historických 
děl pomocí naprogramovaných motorů, měničů energie 
a LED světel. 

Činnost MID byla jednoznačně velmi rozsáhlá a boha-
tá. Zahrnující realizaci objektů a struktur, interaktivní 
instalace, experimentální fotografie, film, vizuálně-
-akustické synestetické představení a environmentální 
projekty. MID předpověděl všechny tyto interdisci-
plinarity a formy sdělení, které jsou dnes tak typické 
pro mnoho designových studií, pracujících s digitálními 
technologiemi. 
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Italský umělec Franco Costalonga je řazen mezi 
stěžejní představitele světového opto-kinetismu. 
Za svou tvůrčí dráhu obsáhl vícero výtvarných proje-
vů. Jednoznačně jej však pohltila hra světla, pohybu 
a odrazu. Největší boom Costalongovy umělecké 
kariéry je možné sledovat od 70. letech, kdy vytvo-
řil svůj ikonický cyklus tzv: „Oggetti Cromocinetici “ 
(Chromaticko-kinetické objekty), kam náleží i zde 
uvedená dílo. V Costalongových sférických zrcadlo-
vých pracích ze série „Oggetti Cromocinetici “ – je to 
právě pozorovatel, který na základě interakci s dílem 

157
COSTALONGA FRANCO (1933–2019)
OCAGQ
90. léta 20. stol.
opticko-kinetický objekt
47 × 47 × 7,5 cm
sign. na rubu Costalonga, F. Costalonga
na rubu název díla autorem

70 000 Kč
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vytváří jeho variace hloubky, barvy a tvaru v jednot-
livých polokoulích. Dílo se tak nekonečně transfor-
muje.

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

158
COSTALONGA FRANCO (1933–2019)
OCMRFG
2004
opticko-kinetický objekt
47 × 47 × 7,5 cm
sign. na rubu F. Costalonga 04
na rubu název díla autorem

70 000 Kč
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159
CLAISSE GENEVIÈVE (1935–2018)
PETIT GRUMEAU
1978
akryl, plátno
60 × 60 cm
sign. na rubu Claisse
na rubu štítek Galerie Daenise René, Paris 
s popisem díla

140 000 Kč

přiložen certifikát pravosti

Uvedená práce je originálním, autentickým dílem 
stěžejní postavy světové geometrické abstrakce 
– francouzské umělkyně patřící k okruhu slavného 
Abstraction-Création – Geneviève Claisse. 

Její zájem o výtvarné umění se zrodil již v počát-
cích – jako pra neteř abstraktního malíře, teoretika 
a zakladatele Abstraction-Création Augusta Herbina 
(1882–1960) měla Claisse již do dětství k umění blíz-
ký a pozitivní vztah. Jak o ní později sám Herbain 
s nímž i sdílela společný ateliér pronesl: „ (…) je to
můj výtvarný nástupce určený nejen osudem,
ale i dědičností “. Jinak řečeno geometrická abstrak-
ce Geneviève proudila av žilách od samého počátku.

Umělecké vzdělání získala jak v ateliéru svého strý-
ce Augusta Herbina, tak i studiem na École des 
Beaux-Arts v Paříži. Osvojila si dokonalou malířskou 
techniku. Velmi rychle si vybudovala osobitý výtvar-
ný projev, založený na vztahu mezi geometrickou 
formou a barvou.

Od 50. let se kruh a trojúhelník staly jejími emble-
matickými motivy. Zobrazovala je jako nezávislé, 
překrývající se formy pozměněné různými odstíny 
ve zjednodušených kompozicích. Pro její tvorbu se 
stala charakteristická vysoká míra preciznosti a hlu-
boký smysl pro harmonii. Jejím hlavním mottem bylo 
získat maximální intenzitu s minimem prostředků.

Zde uvedená práce „Petit grumeau “ z roku 1978 
je vynikajícím příkladem z vrcholné tvroby Geneviève 
Claisse. Vznikla sedmnáct let po autorčině první 
samostatné výstavě v Galerii Denise René v Paříži 
roku 1961. Je rovněž opatřena štítkem této pres-
tižní galerie, která se stala samotným referenčním 
bodem světového moderního umění. Tato první 
výstava v Galerii Denise René odstartovala velmi 
plodnou spolupráci mezi Claisse a galerií, která 
bez přerušení pokračovala až do samotné smrti 
umělkyně. Dílo Geneviève Claisse je dnes zastou-
peno v mnoha soukromých i veřejných institucích 
po celém světě.

Uvedená práce „Petit grumeau “, 1978 je sběratelsky 
i investičně prestižním, významným dílem.

Dílo z provenience 
Galerie Denise René 
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160
COSTA TONI (1935–2013)
DINAMICA VISUALE L3 SERIALE 32–50
1965/1966
opticko-kinetický reliéf, PVC pásky, barevná 
deska
49 × 31,5 × 5 cm
sign. na rubu 2× Toni Costa
na rubu název díla autorem a štítek Galerie 
Denise René, Paris s popisem díla

170 000 Kč

přiložen certifikát pravosti

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

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

Hlavním oborem zájmu Costovy tvorby byla per-
cepce možnosti a způsoby vnímání uměleckého 
díla a jeho působení na pozorovatele. Costa během 
své výtvarné tvorby spolupracoval s erudovanými 
odborníky v oblasti psychologie a sám se aktivně 
věnoval experimentální teorii. S psychologickými 
aspekty zrakového vnímání a podvědomím diváka 
následně vytvářel vlastních dynamické objekty 
a reliéfy.

Revoluční vizualita 
skupiny Gruppo Enne
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161
GLATTFELDER HANS JÖRG (1939)
278 STRICHE II
1974
akryl, plátno
90 × 90 cm
sign. na rubu Glattfelder, na blindrámu 1974 
Glattfelder a autorké razítko
na rubu název díla autorem a štítky s popisy: 
4Emme arte contemporanea, Firenze / Studio 
d'arte contemporanea Dabbeni, Lugano 
a razítko Galerie d'arte La Piramide, Firenze

130 000 Kč

Curyšský umělec Hans Jörg Glattfelder patří mezi 
významné, progresivní osobnosti současného 
evropského umění.

Jako jeden z prvních umělců se pokusil přenést 
komplexní prostorové koncepce fyziky do konstruk-
tivního umění. Do svého bádání zahrnul i poznatky 
z psychologie, neuropsychologie, kybernetiky, 
matematiky, sociálních věd, architektury. V jeho díle 
se tak vytváří multidisciplinární dialog mezi vědou 
a výtvarným uměním.

Glattfeldrova raná tvorba byla ještě silně ovlivně-
na curyšským konkretismem a konstruktivismem. 
Nicméně v 70. letech, v době svého pobytu v Itálii 
(v Miláně) se umělec seznamuje s tvorbou Mariem 
Balloccem, Antoniem Calderarou, Gianni Colombem 
a Luigim Veronesim. Díky těmto umělcům si 
Glattfelder uvědomil nový vývoj v geometrii a další 
možnosti prostorového uspořádání díla.
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162
LANDI EDOARDO (1937)
SUPERFICIE B. S. N. 61
1961–1964
vrstvený transparentní papír, dřevo
75 × 75 × 4,5 cm
sign. na rubu Landi Edoardo / E. Landi 61–64
na rubu popis díla autorem

170 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti

Edoardo Landi se narodil v roce 1937 a do značné 
míry byl ovlivněn vypjatými poválečnými roky, které 
se staly kolébkou modernismu

Po studiích průmyslového designu na střední škole 
a získání diplomu z architektury na Benátské uni-
verzitě se roku 1959 připojil k uměleckému hnutí 
'Gruppo N' (spolu s Albertem Biasim, Manfredem 
Massironim, Toni Costou a Enniem Chiggiem). 
Zúčastnil se výstav „Nessuno è invitato a intervenire“ 
v roce 1960 a „Arte Programmata “ roku 1962 v obcho-
dě Olivetti v Miláně; v roce 1961 se pak připojil 
k Nouvelles Tendences.

Velkým zastáncem Gruppo N byl například Piero 
Manzoni a Louise Bourgeois, která uvedla: „ (…) uměl-
ci Gruppo N, patří mezi vlivné osobnosti výtvarného 
umění a stojí hrdě po boku jmen, jako jsou Jackson 
Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Frank Kline, 
Barnett Newman, Clyfford Still a Adolph Gottlieb.“

Landiho vždy fascinovala práce s geometrickými 
tvary, které se také staly základem jeho nejvý-
znamnějších prací. Po roce 1965, tedy po oficiálním 
rozpuštění Gruppo N, Landi pracuje na svých multi-
smyslových a imerzních dílech, jejichž interpretace 
se liší podle prostorového vztahu s jejich divákem. 
Jedná se o díla, na nichž Landi rozvinul fenomén 
únavy sítnice a optických klamů.

Zde uvedené dílo, je krásným, elegantním, velmi 
čistým Landiho dílem, kdy pouze na základě minima 
prostředků – tmavého podkladu a průsvitného papí-
ru – umělec vytvořil optickou iluzi hloubky prostoru. 
Práce je datována ještě do období před zánikem 
Gruppo N, do let 1961–1964.
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163
CHIGGIO ENNIO (1938–2020)
BR TASSELLATO-CUBICOLARE – DIPTYCH
1977
akryl, karton, koláž, dřevo
50×50×7 cm/29×29×4 cm
sign. na rubu monogram 1977 CH
na rubu 1× autorské razítko a popis díla, 
2× štítek s popisem díla

120 000 Kč

Vystaveno�
Ennio Ludovico Chiggio / Seitenblicke, Komart 
Gallery, Berlin, 2012

Reprodukováno�
katalog výstavy Ennio Ludovico Chiggio / 
Seitenblicke, Komart Gallery, Berlin, 2012, 
celostránkově, str. 14
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164
SCIRPA PAOLO (1934)
MULTIPROSTOROVÁ KRYCHLE Č. 87
1987/2008
světelný objekt, modrý neon, zrcadla, dřevo
35 × 35 × 35 + 14 cm podstavec
sign. zespodu Paolo Scirpa

350 000 Kč

Uvedený světelný objekt je autentickým díle ital-
ského vizuálního umělce Paola Scirpi, výtvarníka, 
který od 70. let přešel od dvourozměrné ikonografie 
k modulárnosti objektivního prostoru, transfor-
movaného světlem a zrcadly do poly-objektivního 
formátu. Jeho tvorba se posunula do dimenze, v níž 
se světlo a prostor stávají nehmotnými a velkolepý-
mi hlavními tématy. Umělec usiloval o zobrazení ne 
skutečného, ale „ideálního“ světla, tedy představy 
nekonečna, k tomu důymslně využil zářivek a zrca-
del.

Scirpova práce vedla až k cyklu jeho „Ludoskopů “, 
trojrozměrných děl, která prezentují vnímání fiktivní 
hloubky, směrem ke světelným hyperprostorům, 
v nichž již neexistuje hranice mezi realitou a iluzí. 
Scirpovy virtuální prostory a jejich hravý, ironický 
rozměr fascinoval nejen uměleckou veřejnost (např. 
Bruna Munariho), ale získaly i pozornost ve světě 
vědy.

V 80. letech se začal Paolo Scirpa zabývat designo-
vými tématy a své tzv. „bezedné studny “ vkládal i do 
architektonických struktur.

„Koncept nekonečna mě 
vždy vybízel k hlubokým 
úvahám a přemýšlení a stál 
u zrodu celé mé práce.“
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165
STEIN JOËL (1926–2012)
TRIEDRE 16 ELEMENTS
1964/2006
kinetický objekt, leštěná ocel, korkové kuličky 5/8
90 × 57 × 13 cm
sign. na rubu na kovovém štítku J. Stein 25/II/006
na rubu kovový štítek s č. série 5/8

250 000 Kč

Reprodukováno
monografie Joel Stein – Valmore studio d`arte, Vicenza, 2010, str. 105
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166
CAMPESAN SARA (1924–2016)
IMMAGINE CIRCOLARE
1967
akryl, plátno, perspex
82 × 82 × 8 cm
sign. na rubu Sara Campesan 1967 a autorské razítko
na rubu popis díla autorkou, přiložena fotografie díla 
s potvrzením pravosti

110 000 Kč
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167
KUJASALO MATTI (1946)
5-DÍLNÁ MALBA
1993
akryl, plátno, dřevěná deska
5 ks 100 × 20 cm
sign. na rubu 1× 5 Matti Kujasalo 93.
na rubu 1× štítek výstavy: Matti Kujasalo Bilder 
– objekte – instalationen, Josef Albers Museum, 
Bottrop, 1995

120 000 Kč

Vystaveno
Matti Kujasalo Bilder – objekte – instalationen, Josef 
Albers Museum, Bottrop, 1995
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168
SOTO JESUS RAFAEL (1923–2005)
DROBNÉ VIBRACE HRANOLŮ NA ČERNÉ
opticko-kinetický objekt, kov, silon, dřevo, barvy
50,5 × 43,5 × 16,5 cm
na rubu štítek Galerie Bischofberger Zürich, 1966 s popisem díla

110 000 Kč
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169
MORELLET FRANCOIS (1926–2016)
ČTYŘICET TISÍC ČTVERCŮ
barevná serigrafie 236/300
80 × 80 cm
sign. PD Morellet

18 000 Kč



204 | 1. ART CONSULTING

Zde uvedená práce je bravurním, autentickým 
dílem Paola Schieggiho – výtvarníka jehož umě-
lecký duch se zformoval počátkem 60.let 20. sto-
letí v Miláně, kde se zapojil do vzkvétající italské 
avantgardy, utvořené kolem osoby Lucia Fontany, 
Enrica Castellaniho, Vincenza Agnettiho, Agostina 
Bonalumiho a Dadamaino. Výjimečný vztah a spolu-
práci navázal Scheggi právě s Fontanou. Z dnešního 
pohledu lze vnímána dílo Paola Scheggiho jako ‚dítě‘ 
zrozené ze zkušenosti Fontanova Spazialismu.

Výše zmíněnou milánskou avantgardní skupinu spo-
jovala především touha přistupovat k malířskému 
plátnu jako k sochařské matérii, jejíž povrch je při-
pravený k modelaci.

Tento charakteristický a pro umělce spojující styl 
přiměl v roce 1965 uměleckého kritika Gilla Dorflese 
zavézt termín „Object Painting “. V tomto roce se také 
Scheggi připojil ke skupině New Art Practice, díky 
které získává kontakt se skupinami Zero a Nul, jeho 
umělecká tvorba pak rychle získává mezinárodní 
rozměr. V roce 1966, (ve svých pouhých 26 letech) již 
vystavuje na XXXIII. Benátském bienále.

Scheggiho tvorbu nepochybně silně ovlivnil jeho 
interdisciplinární přístup, kdy v průběhu let pracoval 
v oblasti žurnalistiky, poezie, architektuře i módě 
a divadelní scéně. Jeho pozdní díla nabývají až archi-
tektonicko-urbanistickým rozměru.

170
SCHEGGI PAOLO (1940–1971)
INTER ENA CUBO / INTERSUPERFICIE
1968
kartonová struktura, plexi box
60 × 60 × 12 cm
sign. na rubu na štítku Paolo Scheggi
na rubu autorský štítek s popisem díla a štítek 
galerie LEU, München s popisem díla, přiložený 
certifikát pravosti od Francisca Scheggi

390 000 Kč
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Horacio Garcia Rossi, argentinský umělec, jenž etabloval 
svou uměleckou kariéru v Paříži, v kvasu uměleckého světa 
20. století. Ve své tvorbě nikdy nepřestal zpochybňovat 
mechanismy vnímání. Vedle Julia Le Parca, Françoise 
Morelleta, Francisca Sobrina, Joëla Steina a Yvarala se 
zapsal mezi jednoho ze zakladatelů společenství GRAV 
(Groupe de Recherche d’Art Visuel, 1960–1968). Stěžejním 
tématem Rossiho děl, je pohyb, nestabilita a především 
světlo. Mnoho z jeho prací nese název „Couleur lumière“, 
stejně tak jako zde nabízená práce z roku 2005.

171
ROSSI HORACIO GARCIA (1929–2012)
COULEUR LUMIÉRE TRANSPARENTE
2005
akryl, plátno
50 × 61 cm
sign. na rubu Garcia Rossi / Paris 2/05
na rubu popis díla autorem

90 000 Kč
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173
KOONS JEFF (1955)
BALLOON RABBIT (GOLD)
za studena litá pryskyřice 456/999
25 × 14 × 13,5 cm
neznačeno
přiložený certifikát pravosti

30 000 Kč

172
KOONS JEFF (1955)
BALLOON DOG (MAGENTA)
za studena litá pryskyřice 92/999
30 × 30 × 12 cm
neznačeno
přiložený certifikát pravosti

30 000 Kč
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Nicméně masivní pozornost a raketový zájem 
mu byl věnován od let 80., poté co vytvořil 
díla jako: „Michael Jackson and Bubbles “ 
(1988); sérii „Made in Heaven“ (1990–1991) 
a „Puppy “ (1992). 

Zde uvedené práce Jeffa Koonse „Balloon 
Dog (Magenta) “ a „Balloon Rabbit (Gold) “ patří 
k dílům z umělcovy nejikoničtější série 
„Balónkových zvířat “. Velkoformátové sochy 
jsou vytvořeny zpravidla z oceli, menší pak 
z porcelánu nebo lité pryskyřice. Prvkem 
spojujícím všechny je pestrá barevnost 
v zrcadlovém lesku a odkaz dětské hry a neo-
-popartové kultury.

Koons byl vždy umělcem, který rozdělo-
val uměleckou kritiku na dva póly. Někteří 
ho odepisovali jako bezbřehého sebe-pro-
pagátora, jiní jej naopak oslavovali jako 
zásadního umělce, který zahajuje novou vlnu 
dějin umění. Ať však kritika stojí na jakékoliv 
straně, Jeff Koons nepopiratelně rozvinul 
k dokonalosti warholovský obchodně-umě-
lecký potenciál. Jeho dílo se stalo módní 
značkou samo o sobě stírající rozdíl mezi 
uměním, designem a spotřebním předmě-
tem. Umělecká glorifikace každodenních 
předmětů a záměrná výstavba kýče, se staly 
charakteristickými znaky celého Koonsova 
díla. Jeho originální tvorba odráží velkolepé 
spojení mezi pop kulturou (banálním, kon-
zumním světem) a kulturou vysokou.

Svým dílem nápaditě a konceptuálně ata-
kuje samotnou podstatu a smysl umění. 
Zpochybňuje význam krásy, štěstí, pravdy 
a nestálosti.

Koons vždy vehementně tvrdil, že v jeho 
díle nejsou žádné skryté významy. Přesto 
však označil své sochy „Balónkových zvířat “ 
za „symbol nás“, a to způsobem, jakým odka-
zuje na akt nádechu a výdechu. Zde předsta-
vená díla „Balloon Dog (Magenta) “ a „Balloon 
Rabbit (Gold) “ jsou sběratelsky a investičně 
atraktivními kusy umělce, jehož práce jsou 
uloženy v prestižních sbírkách po celém 
světě – včetně Musea moderního umění 
v New Yorku (MoMA), Whitney Museum 
of American Art v New Yorku, Tate Modern 
v Londýně; Stedelijk Museum of Modern 
Art v Amsterdamu nebo Museu současného 
umění v Tokiu. Obě práce jsou opatřena certi-
fikátem pravosti.

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

Původem z Pensylvánie, zahájil své stu-
dium umění a designu v letech 1972–1976 
nejprve na Maryland Institute College of Art 
(MICA) v Baltimoru a poté na Art Institute 
of Chicago. Na konci 70. let se pak odstě-
hoval do New Yorku, kde žije dodnes. Právě 
v období konce 70. let se začaly projevovat 
Koonsovy výjimečné koncepční schopnosti. 
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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 19. 6. 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:
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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



216 | 1. ART CONSULTING

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
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